Obecné zastupiteľstvo v Kusíne na základe § 6 zákona č.369/1190 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v spojení s § 4 ods. 3 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.282/2002 Z.z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
Vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Kusín č. 2/2015
O podmienkach držania psov
§1
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa podrobnejšie upravujú
podmienky držania psov na území obce Kusín výnimkou služobných psov používaných
podľa osobitného predpisu.
2. Na účely tohto VZN sa podľa osobitného predpisu rozumie
a) Voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
b) Nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi,
c) Zvláštnym psom pes
1. Používaný súkromným bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. Používaný horskou službou
3. Používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
4. Poľovný
5. Ovčiarsky
6. Vodiaci
7. Používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
d) Výrazom „vodenie psa“ (vrátane odvodených slovesných tvarov ako „vodiť“,
„viesť“ a pod.) činnosť, pri ktorej je pes vedený na vôdzke.

§2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Kusín 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.
2. Evidenciu podľa predchádzajúceho odseku a evidenciu a vydávanie známok vedie
Obecný úrad Kusín.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä
a) Evidenčné číslo psa,
b) Tetovacie číslo alebo údaj o čipovani psa, ak ho pes má,
c) Meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) Umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava,
e) Ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
f) Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajine núdzi,
g) Úhyn psa,
h) Strata psa
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú so evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť Obecnému úradu Kusín
5. Na známkach sa pes označuje ako
a) N – nebezpečný pes,
b) Z – zvláštny pes.
6. Suma úhrady za náhradnú známku je 5,- eura.
§3
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho 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.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí
mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.

4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť
osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej alebo v krajnej núdzi
oznámiť Obecnému úradu Kusín.
5. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu psa možno len na vôdzke, ktorá je
bezpečne pripravená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka
musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii
6. Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom.
7. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie nesmie
a) Opustiť psa bez uviazania na verejnom priestranstve, pred obchodom,
reštauráciou, pohostinstvom, kultúrnym domom, požiarnou zbrojnicou, pred
areálom ihriska, pričom je povinný uviazať psa tak, aby nemal prístup na vstupné
cesty, chodníky a schodištia,
b) Opustiť alebo zanechať nebezpečného psa bez dozoru na verejnom priestranstve,
rovnako sa uvedený zákaz týka nebezpečného psa priviazaného a opatreného
náhubkom.
8. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa z chovného
priestoru alebo zariadenia na chov psa.
9. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná na požiadanie
starostu obce Kusín , pracovníkov Obecného úradu Kusín, poslancov obecného
zastupiteľstva Obce Kusín, alebo kontrolóra Obce Kusín preukázať totožnosť psa
známkou.
§4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Voľný pohyb psa v rámci územného obvodu obce Kusín je zakázaný v celom
katastrálnom území obce s výnimkou pozemkov vlastníka psa, prípadne pozemkov,
na ktorých pohyb psa vlastník pozemku odsúhlasí.
2. Vstup so psom sa zakazuje
a) v areáli bývalej materskej školy,
b) v areáli pred obchodom, pohostinstvom
c) v areáli detského ihriska pred budovou bývalej MŠ
d) v areáli cintorína
e) v areáli kostola a cirkvi

§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zabránilo
znečisťovaniu verejných priestranstiev, poškodzovaniu zelene a podobne.
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§6
Priestupky a ukladanie pokút
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) Neoznámi Obecnému úradu v Kusíne každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) Neprihlási psa do evidencie,
c) Umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1
a 2,
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) Nezabezpečí opatrenia na zabránenie jeho úteku podľa § 3 odst.8.
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, 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
a) Odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 €
b) Odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €
Na priepustky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Pri ukladaní sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
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§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení VZN rozhoduje starosta.
Ostatné v tomto VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť
v súlade s osobitnými predpismi
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kusíne č. 3/2015 zo dňa 16.4.2015.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17. 4. 2015
a nadobúda účinnosť dňom 1.5.2015.

V Kusíne, 17.4.2015

Vladimír Jus, v.r.
starosta obce

