Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jánovce
č. 1/2013

o podmienkach držania psov
a platenia daní

Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach v súlade so zákonom č. 282/2002 zo dňa
16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov a platenia daní.
I. účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého
spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava
niektorých podmienok držania psov (viď. ustanovenie § 3, 4, 5 a 6 zákona o
držaní psov)
II. predmet úpravy
a/ Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a
vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev.
b/ VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov (viď. § 1 ods. 2 zákona o držaní psov).
III. vymedzenie pojmov
a/ zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
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.
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
ochrane alebo krajnej núdzi
c/ voľným pohybom 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.
IV. evidencia psov
a/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii

psov. Prihlásiť psa do evidencie je povinný držiteľ psa v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza.
b/ Evidenciu vedie obec.
c/ Do evidencie sa zapisuje najmä:
- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaje o čipovaní psa, ak ho pes má,
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
- umiestnenie chovného priestoru alebo zriadenia na chov, v ktorom sa pes
na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého
pobytu držiteľa psa,
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi,
- úhyn psa,
- strata psa.
d/ Obec Jánovce je povinná upraviť vedenie evidencie do 31.12. príslušného
zdaňovacieho obdobia.
e/ Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
psa povinný do 30 dní oznámiť obci.
f/ Obec Jánovce za úhradu 1,- € vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie
evidenčnú známku psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
g/ Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky zistil, oznámiť obci Jánovce. Obec je povinná držiteľovi
psa za úhradu 1,- € vydať náhradnú známku.
V. vodenie psa
a/ Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby ohrozoval človeka alebo
zvieratá, a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol pôsobiť.
b/ 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 pes náhubok.
c/ Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad. 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 obci,
kde je pes evidovaný.

d/ Vodiť psov je zakázané v objektoch Obecného úradu, Materskej školy,
Základnej školy a v miestnych cintorínoch.
VI. znečisťovanie verejných priestranstiev
a/ Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje § 6 zákona
o držaní psov.
b/ Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezprostredne odstrániť.
VII. Priestupky
1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a/ neoznámi obci každú zmenu skutočností 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 § 4
ods. 1 a 2 zákona č. 282/2002 Z.z.
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.
2/ 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.
3/ Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu
do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu
do 65 €.
4/ Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. prejednáva obec Jánovce a
v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Výnos pokút je príjmom
rozpočtu obce Jánovce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní
orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

VIII. Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou.
1. 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, ktorého vlastní alebo používa občan
s ťažkým zdravotným postihnutím.
IX. Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
X. Základ dane
Základom dane je počet psov.
XI. Sadzba dane
Sadzba dane je 3 € ročne za každého psa. Takto určená sadzba platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
XII. Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už ne je vlastníkom alebo
držiteľom psa.
XIII. Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
a/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku povinnosti.
b/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platového výmeru, prípadne je splatná
v lehotách určených obcou.
c/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade
splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
d/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník
oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane zostávajúce mesiace

zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
XIV. záverečné ustanovenia
a/ V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN
rozhoduje starosta obce.
b/ Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia
byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom
o ochrane zvierat č. 115/1995 Z.z., zákonom o veterinárnej starostlivosti
č. 337/1998 Z.z. v znení zákona č. 70/2000 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z. a
vyhláškou o chove spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z..

XV. účinnosť
1. Obec týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza podmienky držania
psov a platenia daní počnúc dňom 01.03.2013
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo jednohlasne
všetkými členmi obecného zastupiteľstva.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 11.02.2013 a schválené uznesení obecného
zastupiteľstva číslo 13/2013.
4. Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach držania psa č. 6/2008
zo dňa 09.12.2008.

Vyvesené dňa: 12.02. 2013
Zvesené dňa: 26.02.2013
V Jánovciach, dňa 26.02.2013
Schválené Obecným zastupiteľstvom Jánovce dňa 11.02.2013

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

