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Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Ružbachoch podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR
SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na
území obce:
a) Stanoviť niektoré podmienky držania psov na území obce Vyšné Ružbachy ( ďalej len
„ obec „ )
b) Určiť podmienky evidencie a vodenia psov na území obce
c) Vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný
d) Vymedziť miesta, kde je vstup so psom zakázaný
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
osobu, ktorá psa vedie.
Článok II.
Podmienky chovu psov
1. Chov a držanie psa je povolená na celom území obce, ak sú splnené podmienky určené
všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto VZN.
2. Každý kto chová alebo drží psa je povinný najmä:
a) Zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť o psa v primeraných hygienických podmienkach
zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám, poskytovať mu
v dostatočnom množstve krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť
opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
b) Zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu výkalov psa, resp. okamžite odstrániť
nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvám a verejne prístupných miestach
a v spoločných bytových priestoroch.
c) Dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa a to najmä zabezpečovať pravidelné
povinné očkovanie psa proti besnote.
d) Pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie.
e) Nespôsobovať psovi zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť a štvať zvieratá
proti sebe.
3. Ďalej zakazuje:
a) Opustiť psa vypustením v obci alebo do voľnej prírody s cieľom zbaviť sa ho.
b) Prenechať psa osobe, ktorá na to nie je fyzicky alebo duševne spôsobilá a nedokáže psa
ovládať v každej situácii.
c) Dávať uhynuté zvieratá do nádob na komunálny odpad alebo ich zakopávať na
verejných priestranstvách.
Článok III.
Evidencia psov a vodenie psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia lehoty uvedenej v prvej vete.
2. Evidenciu psov vedie Obec Vyšné Ružbachy.

3. Každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od
zmeny skutočností oznámiť na Obecný úrad vo Vyšných Ružbachoch.
4. Obec Vyšné Ružbachy vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa,
na ktorej je uvedené evidenčné číslo sa, názov obce. Známkou sa preukazuje totožnosť psa.
5. Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne. Známka je neprenosná na iného psa.
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá obec držiteľovi psa
náhradnú evidenčnú známku na úhradu vo výške 3,50 €. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
evidenčnej známky je držiteľ psa povinný oznámiť na Obecný úrad vo Vyšných
Ružbachoch do 14 dní odvtedy, čo danú skutočnosť zistil.
6. Za psa vždy zodpovedná držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad.
7. Pes podliehajúci evidencii psov, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru alebo
zariadenia musí byť riadne a viditeľne označený známkou.
8. Vodiť psa na verejné priestranstvá možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku
alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi tak, aby bolo
možné psa ovládať v každej situácii.
9. Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže len osoba fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval alebo kontaktoval, alebo
inak obťažoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
10. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a primerane fyzicky a psychicky vyvinutá.
Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok a vodenie psa musí
byť zabezpečené za použitia vôdzky alebo iného fixačného zariadenia, ktoré je primerane
pevné vzhľadom na hmotnosť a silu psa. Voľnosť pohybu a sociálny kontakt zabezpečí
držiteľ nebezpečného psa iným vhodným spôsobom, najmä využitím systémov ohradených
výbehov. Nebezpečných psov, ktorí sú agresívni, nie je dovolené vodiť na verejnom
priestranstve.
Článok IV.
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách, verejne prístupných miestach
a v spoločných priestoroch bytových domov.
2. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a)
b)
c)
d)

Na detské ihriská a pieskoviská
Na multifunkčné ihriská a futbalové ihriská
Do areálov ZŠ s MŠ
Do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
e) Do cintorínov a na pietne miesta
f) Na miesta označené nápisom „ Zákaz vstupu so psom „ alebo označené príslušnou značkou.

3. Miesta vymedzené podľa bodu 2, písm. f) musia byť viditeľne označené. Toto označenie
zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného
piktogramu alebo textu.
4. Zákaz vstupu podľa tohto článku sa nevzťahuje na vodiaceho psa pre nevidiaceho alebo
čiastočne zrakovo postihnutého človeka.

Článok V.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) Neprihlási psa do evidencie
b) Neoznámi obci Vyšné Ružbachy každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie, do 30 dní od ich zmeny
c) Umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku III., ods. 9
d) Neohlási, že jeho pes pohrýzol človeka
e) Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f) Nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:
a) Neohlási, že pes pohrýzol človeka
b) Nezabráni útoku psa na človeka, alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom
c) Nepreukáže známkou totožnosť psa,
d) Nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
e) Neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a c) možno uložiť pokutu do 100 eur a za
priestupok podľa odseku 2 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 50 eur.
4. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec Vyšné Ružbachy a orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávania sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy okrem výnosu pokút uložených
v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
Článok VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Ružbachoch
na svojom zasadnutí dňa 08.10.2020, Uznesením č. 67/190/2020 .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.11.2020.

Mgr. Peter Martinek
starosta obce

