
Všeobecne záväzné nariadenie OZ v Smižanoch

 č. 8/1993 

o chove a držaní psov

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe § 4 ods. 3, písmeno g/  zák. č. 
481/92 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto

 Všeobecne záväzné nariadenie  o podmienkach chovu a držania psov  v kat. území 
obce S m i ž a n y.

§ l

Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN je zabezpečiť podmienky na základe ktorých je  možné chovať 
a vodiť psov v obci.  

2. V kat. území obce Smižany možno držať psov pri dodržaní  zdravotných, 
veterinárnych predpisov, len ak sa zachovajú obmedzenia  uvedené v tomto VZN. 

§ 2

Chov a držanie psov

1. Chovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol bez doprovodu  dostať na 
verejné priestranstvo, alebo cudzí majetok. 

2. Vodenie psov je zakázané

a/ na detské ihriská

b/ do priestorov materských a základných škôl

c/ na cintorín

d/ na všetky miesta označené upozornením na zákaz vodenia psov. 

3. Na verejných priestranstvách možno vodiť psov iba na vodítku,  pričom musia mať 
vždy náhubky.

§ 3

Povinnosti chovateľa psa

 V záujme zachovania hygieny, čistoty a ochrany verejného  poriadku, bezpečnosti a 
dobrého občianskeho spolužitia je chovateľ psa  povinný:

a/ držať psa v čistote

b/ odstrániť psom spôsobenú nečistotu na verejnom priestranstve

c/ dostaviť sa so psom ku povinnému očkovaniu.

d/ do 30. júna príslušného kalendárneho roka zaplatiť Obecnému úradu v 
Smižanoch miestny poplatok za psa

e/ pri úhyne psa zachádzať s uhynutým psom podľa pokynov veterinárneho  lekára 

f/ označiť psa príslušnou registračnou známkou /štítkom/, ktorú je pes  povinný nosiť 
na obojku. Registračnú známku obstará a predá obecný  úrad. 



g/ povinnosť nosiť registračnú známku je u psov starších ako 6 mesiacov

h/ každý majiteľ psa je povinný nahlásiť jeho držanie na obecný úrad do 30  dní od 
jeho obstarania.

i/ každý majiteľ psa je povinný v r. 1993 zakúpiť registračnú známku od  15. 6. do 15. 
7.  

§ 4

Zodpovednosť za chov psov

1. Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je povinný  nahradiť ju 
podľa všeobecne platných právnych predpisov. To isté sa  vzťahuje aj na prípad 
poranenia iného občana. 

2. Zneškodnenie psov vykonáva asanačný ústav v spolupráci s Obecným  úradom v 
Smižanoch.

3. Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný do 24 hodín dať  psa vyšetriť 
veterinárnym lekárom.

§ 5

Záverečné ustanovenia

1. Neoznačené túlavé psy môžu byť likvidované asanačnou službou bez 
upozornenia majiteľa na základe podnetu občanov, resp. obecného úradu.

2. Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa  bude 
postihovať v súlade s platnou právnou úpravou /Zák. č. 372/90 Zb. o  priestupkoch v 
znení zák. č. 524/90 Zb./.

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo v 
Smižanoch dňa 28. 5. 1993.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 6.  1993.

V Smižanoch dňa 28. 5. 1993

Ing. Ladislav Vrana

starosta obce , v. r.,  
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