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Obec Keť

Všeobecné záväzné nariadenie obce Keť
č. 5/2021
o držaní psov na území obce Keť

ZVEREJNENIE VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE KEŤ
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021 bolo zverejnené:

Na úradnej tabuli obce:
Na internetovej stránke obce:

14.12.2021
14.12.2021 www.ket.sk
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Obecné zastupiteľstvo obce Keť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s
ustanovením § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Keť č. 5/2021
o držaní psov na území obce Keť
Článok I.
Základné legislatívne normy a účel nariadenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava

niektorých podmienok držania psov na území obce Keť.
(2) Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri

(3)
(4)
(5)

(6)

držaní psov v obci Keť, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri
znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.
Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných
predpisov.
Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného
zákona a osobitných predpisov.
Podmienky držania a vodenia psov sú ustanovené v zákone č. 282/2002 Z. z. v
znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Chov psov rieši zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlášku č. 283/2020 o podrobnostiach o
ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a
požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
Miestna daň za psa je predmetom zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, ako aj predmetom samostatného VZN obce Keť o miestnych
daniach, na základe ktorého je majiteľ alebo držiteľ psa povinný uhradiť miestne
dane a poplatky súvisiace s držaním psa.
Článok II.
Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Keť podlieha

evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej
vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
(2) Do evidencie sa zapisujú najmä:
a. tetovacie číslo alebo číslo čipu, ak ho pes má
b. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu majiteľa psa
c. údaje o psovi – meno, dátum narodenia, plemeno, vek, farba, pes/fenka
d. skutočnosť, že je pes nebezpečný. (Nebezpečným psom je každý pes, ktorý
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pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi)
e. ulicu a číslo domu, kde je pes chovaný
f. úhyn alebo strata psa, darovanie psa.
(3) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.
Článok III.
Voľný pohyb psa, vodenie psa na verejných priestranstvách
(1) V celom intraviláne obce Keť je voľný pohyb psa zakázané.
(2) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo na psom

vykonáva dohľad.

(3) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá

(4)

(5)
(6)

(7)

je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže
iba osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve sa
nebezpečné psy môžu pohybovať len s nasadeným náhubkom.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný mať
pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov a výkaly bezprostredne odstrániť.
Vstup so psom je v obci zakázaný:
a. na detské ihriská, športové areály a pietne miesta, pokiaľ vlastník, správca,
alebo užívateľ nerozhodol inak,
b. do úradných budov, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov
c. zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle
platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol
inak,
d. bez vôdzky a náhubku na miesta, kde sa pohybujú, alebo zhlukujú ľudia.
Ďalej sa zakazuje:
a. opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred
obchodom),
b. opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom,
c. podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku,
okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.
Článok IV.
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a. neoznámi obci každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
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evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b. neprihlási psa do evidencie,
c. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. III. bod
(3),
d. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d. nepreukáže známkou totožnosť psa,
e. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
Za priestupok podľa ods. 1 a ods.2 písm. a) až c) tohto článku možno uložiť pokutu do
165 eur, a za priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
Priestupky podľa tohto nariadenia prejednáva obec a v blokovom konaní orgán
Policajného zboru. Na prejednanie vyššie uvedených priestupkov sa vzťahuje
všeobecný predpis o priestupkoch.
Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
Článok V.
Odchyt psov

(1) Voľne sa pohybujúci pes /t.j. bez dozoru spôsobilej osoby/ bude odchytený poverenou

organizáciou, prostredníctvom osoby, ktorá je odborne spôsobilá na odchyt podľa § 11
vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.
283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt
túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
(2) O odchyte sa vedie chronologická evidencia, ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam o
rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických
okolnostiach odchytu.
(3) Odchytení psi budú odovzdaní do útulku pre psov, v prípade potreby do veterinárnej
starostlivosti.
(4) Držiteľ psa je oprávnený si prevziať odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva,
obec takémuto majiteľovi dá k náhrade prostriedky vynaložené na odchyt psa, t.j.
majiteľ alebo držiteľ psa nesie náklady súvisiace s odchytom psa, taktiež náklady
súvisiace s ošetrením a výdavky za dočasnú starostlivosť o psa. Obec pošle výzvu
majiteľovi psa na refundáciu uvedených nákladov.
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(5) Ak sa majiteľ psa neprihlási, obec sa pokúsi formou vyhlásenia alebo zverejnenia vo

verejne komunikačných prostriedkov nájsť majiteľa.
(6) Ak sa do troch dní od odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa
považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes ostáva podľa okolností a dostupných
možností v útulku, bude odpredaný, príp. utratený, pričom sa nepripúšťa jeho
odovzdanie na výskumné účely.
(7) Psi túlaví, ktorých majiteľ nie je známy, budú odchytený. Podľa okolností sa na základe
rozhodnutia veterinára vykoná ich odstránenie.
(8) Výskyt voľne sa pohybujúcich resp. túlavých psov je potrebné nahlásiť na obecnom
úrade.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN obce č.

1/2009 o držaní psov na území obce Keť.
(2) VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj webovom sídle www.ket.sk v lehote
uvedenej v ustanovení §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(3) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 191 zo dňa
03.12.2021.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť vyvesením na úradnej tabuli obce a účinnosť
nadobúda pätnástym dňom jeho vyvesenia.

Mgr. Attila Farkas
starosta obce

