
                           Obecné zastupiteľstvo V Y Š N Á     R Y B N I C A    
 

vydáva 
 

pre katastrálne územie obce  VYŠNÁ RYBNICA   toto 
 

VŠEOBECNÉ  ZÁVAZNÉ NARIADENIE  č. 6/2008 
O EVIDENCII, DRŽBE A POHYBE PSOV  

 
 

                                                         § 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Týmto VZN sa ustanovuje evidencia psov a pohyb psov na území obce Vyšná Rybnica. 
2. Správu evidencie a kontrolu pohybu psov vykonáva obec Vyšná Rybnica. 
 
 
                                                        § 2 
                                            EVIDENCIA PSOV 
 
1. Každý majiteľ musí požiadať OcÚ Vyšná Rybnica o vydanie známky s evidenčným 
číslom psa. 

2. Pri žiadosti bude uvedené : 
a.) trvalé bydlisko majiteľa psa, 
b.) trvalé bydlisko držiteľa psa, ak sa nestotožňuje s trvalým bydliskom majiteľa psa, 
c.) tetovacie číslo, alebo čip psa, ak to pes má. 

3.  Do evidencie budú zapísané následovné skutočnosti : 
a.) úhyn psa 
b.) strata psa 
c.) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi 
               4.  Každú zmenu s uvedenými údajmi bude povinný držiteľ psa do 30 dní nahlásiť na OcÚ       
                    Vyšná Rybnica. 
 

                                                      § 3 
                                        VOĽNÝ POHYB  PSA 
 
Tento paragraf sa riadi podľa zákona č. 282/2002 § 4 v úplnom jeho znení o vodení psa. 
 
                                                      § 4 
                                              PRIESTUPKY 
 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

a.) neprihlási psa do evidencie, alebo nenahlási zmenu v dřžbe, úhyn a stratu psa, 
b.) neohlási na OcÚ, že pes pohrýzol človeka, 
c.) neoznámi stratu, odcudzenie, alebo zničenie známky. 

 
                                                     



                                                       § 5 
                                                   POKUTA 
 
1.   Za priestupok podľa bodu 1 § 4 je do výšky 165,50 € (5.000,-Sk ). 
2. Priestupku pri vodení psa sa dopustí ten : 

a.) kto neohlási svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes 
pohrýzol, 

b.) nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo inak ohrozil človeka a zvieratá, 
c.) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychický spôsobilá ovládať psa 

v každej situácii, 
d.) nepreukáže evidenčnú známku psa, 
e.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa. 
 

                     Za priestupky uvedené v bode 2 pod písmenom a, b, c, d, e,  je do výšky 16,50 €   
(500,- Sk  ) . 

 
 
                                                               § 6 
                                          ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 
1. Toto VZN nadobudne platnosť  1.1.2008 po zverejnení na obecnej tabuli. 
2. Pokuty z porušenia tohoto VZN budú príjmami obce Vyšná Rybnica. 
3. Na tomto VZN obce Vyšná Rybnica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Rybnici      

dňa  09.12.2008 
                 

 
 
                                                                                                       František Gejguš v.r. 

       starosta obce             
 

Zverejnené/vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2008 
 (Zvesené dňa:.31.12.2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


