
                          OBEC NOVÁ SEDLICA

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Sedlica
č. 3/2011

o niektorých podmienkach držania psov a o dani za psa na území obce
Nová Sedlica 

     Obecné zastupiteľstvo  v Novej  Sedlici  na  základe  ustanovenia  § 6 ods.  1  zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §
3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002 Z. z. ,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
(ďalej len zákon o držaní psov) a ustanoveniami § 22 až 29 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpadu  a drobné  stavebné  odpady  v znení
neskorších predpisov   sa   u z n i e s l o   na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
VZN):

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

     (1) Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života  obyvateľov  obce  NOVÁ  SEDLICA,  zabezpečenie  verejného  poriadku  a úprava
niektorých podmienok držania psov (viď. ust.  § 3,4,5 a 6 zákona o držaní psov). 

     (2)  Toto VZN  sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov,
ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. VZN sa nevzťahuje na
služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (viď § 1 ods. 2 zákona o držaní
psov). 

     (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
psa na území obce NOVÁ SEDLICA.

     (3) Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok. 

Článok II.
VYMEDZENIE POJMOV

1./  ZVLAŠTNÝ PES je pes:

a/  používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
b/  používaný horskou službou,
c/  používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej   
     ochrany, 
d/  poľovnícky, 



e/  ovčiarsky, 
f/   vodiaci, 
g/  používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 
     skúšobného poriadku

2./ NEBEZPEČNÝ PES  je:

- 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.

3./ VOĽNÝ POHYB PSA je:

- 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. 

Článok III.
EVIDENCIA PSOV

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. 
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) Evidenciu psov vedie obec, kde sa zapisuje :

a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území

obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) skutočnosť,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  tohto,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
f) úhyn psa, 
g) strata psa.

     
(3) Každú zmenu skutočnosti  a údajov,  ktoré sa  zapisujú do evidencie,  je  držiteľ  psa

povinný do 30 dní od zmeny, ktorá nastala oznámiť obci.

(4) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke
sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je
pes  nebezpečným  psom.  Známkou  držiteľ  psa  preukazuje  totožnosť  psa  a je
neprenosná na iného psa.

(5) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy,
čo  odcudzenie,  zničenie  alebo  stratu  známky  zistil,  oznámiť  obci,  kde  je  pes
evidovaný. 

(6) Náhradná známka po jej odcudzení, zničení alebo strate bude vydaná držiteľovi psa 
za poplatok vo výške  2 EUR. 



Článok IV.
VODENIE PSA

1. Vodiť psa mimo zariadenia  na chov môže len osoba,  ktorá je fyzicky a psychicky
spôsobilá  a schopná  ho  ovládať  v každej  situácií,  pričom  je  povinný  predchádzať
tomu,  aby  pes  útočil,  alebo  iným  spôsobom  ohrozoval  človeka  alebo  zvieratá
a zabraňoval  vzniku škôd na  majetku,  prírode  a životnom prostredí,   ktoré  by  pes
mohol spôsobiť. 

2. Vodiť  nebezpečného  psa  mimo zariadenia  na  chov môže  len  osoba,  ktorá  je  plne
spôsobilá  na  právne  úkony.  Na  verejnom priestranstve  musí  mať  nebezpečný  pes
nasadený náhubok. 

3. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého  pobytu  osobe,  ktorú  pes  pohrýzol,  aj  meno,  priezvisko  a adresu  trvalého
pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť
obci. 

Článok V.
PRIESTUPKY

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neprihlási psa do evidencie, 
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. IV ods. 1,

a 2,
c) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka, 
e) neohlási  svoje  meno,  priezvisko  a adresu  trvalého  pobytu  a meno,  priezvisko

a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
f) nezabránil  tomu,  aby pes  útočil  alebo  iným spôsobom ohrozoval  človeka  alebo

zvieratá. 

     2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
b) nerešpektuje  zákaz vstupu so psom,  zákaz  voľného pohybu psa,  alebo znečisťuje

verejné priestranstvá, 
c) v stanovenej lehote do 31. januára v kalendárnom roku, alebo 30 dní od prihlásenia

psa do evidencie neuhradí stanovenú sadzbu poplatku. 

Článok VI.
POKUTY

1. Obec za priestupok podľa článku V. odseku 1 písmeno a) až f) uloží pokutu do 165 EUR. 
2. Za priestupok podľa článku V. odseku 2 písmeno a) až c) uloží pokutu do 16 EUR. 
3.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. 
4. Pri ukladaní pokuty sa prihliada hlavne na závažnosť a následky protiprávneho konania.
5. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť 
    pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v čl. VI. Odseku 1,2.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 



Článok VII.
PREDMET DANE

ZÁKLAD DANE A SADZBA DANE
  
(1) Predmetom dane za psa je pes starší  ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo

právnickou osobou. 

(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(4) Základom  dane  je  počet  psov.   Sadzba  dane  sa  určuje  v eurách  za  jedného  psa
a kalendárny  rok. 

       
(5) Sadzba dane je  3,50 EUR za  jedného psa a kalendárny rok.  Sadzba dane za každého

ďalšieho psa je 3,50 EUR. 

Článok VIII.
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

     (1)  Daňová povinnosť  vzniká  prvým dňom kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

     (2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho  obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. 

     (3) Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach  je  daň  na  zdaňovacie  obdobie  splatná  bez  vyrubenia  do  31.  januára  tohto
zdaňovacieho obdobia. 

     (4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú  časť  dane  za  zostávajúce  mesiace  zdaňovacieho  obdobia,  za  ktoré  bola  daň
zaplatená.  Zánik daňovej povinnosti musí daňovník vierohodne preukázať. 

     (5) Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä
označenie  vlastníka  (resp.  držiteľa)  psa  menom,  priezviskom  a adresou  trvalého  pobytu,



označenie  psa,  jeho  vek,  spôsob  a dátum  nadobudnutia,  stanovište  psa  uvedením  adresy
vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní .

(6) Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
b) poukázaním finančnej čiastky na účet obce, číslo účtu 28021532/0200 vedenom 

vo VÚB, a.s., pobočka Snina. 
 

Článok IX
PLNOMOCENSTVO

1./  Starosta obce využije všetky zákonné prostriedky na zamedzenie voľného pohybu psov na
verejných  priestranstvách   a štátnych  a obecných  cestách,  vrátane  odchytenia  psov  a ich
dočasného umiestnenia do vhodných priestorov, pred ich odovzdaním majiteľovi, prípadne do
útulku pre zvieratá. V krajnom prípade nechá zviera utratiť na náklady obce. 

2./  Náklady  spojené  s odchytom  psov  a ich  umiestnením  do  útulku  pre  zvieratá,  vrátane
príslušnej pokuty, hradí majiteľ psa. V prípade, že sa majiteľ psa neprihlási k vlastníctvu, tieto
náklady znáša obec. 

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

     1.) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa č. 6/2010.

     2.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov a o
dani za psa na území obce Nová Sedlica nadobúda účinnosť od 01.01.2012.

Schválené OZ č. 52, písm. B zo dňa 14.12.2011

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci NOVÁ SEDLICA dňa 23.11.2011
Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli 14.12.2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2011

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012

                 Vasiľ DINIČ
                 starosta obce


	Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Sedlica
	Úvodné ustanovenie
	Vymedzenie pojmov

	Evidencia psov
	POKUTY
	Vznik a zánik daňovej povinnosti
	Záverečné ustanovenie


