PRÍILOHA č.3
N Á V R H
VŠEOBECNÉ  ZÁVZNÉ  NARIADENIE   
O  NIEKTORÝCH  PODMIENKACH   DRŽANIA  PSOV

                                             Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi,na základe ustanovení § 4 ods.3, písm.g), ustanovení §6, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN):

		článok 1
Predmet úpravy 

1.	Toto VZN upravuje niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj niektoré podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany životných podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov v meste Spišská Nová Ves. 
2.	Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov 1).

	článok 2
Vymedzenie pojmov 
Na účely tohto VZN sú vymedzené pojmy:
1.	verejné priestranstvá – sú všetky verejnosti dostupné pozemky v katastri mesta okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve právnických, alebo fyzických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom sú najmä: komunikácie, námestia parky chodníky, schody, parkoviská, podchody, nadchody, rekreačné lesy, trhoviská a ostatné plochy vo vlastníctve mesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu. 
2.	služobný pes – je pes, používaný podľa osobitných predpisov 1).
3.	zvláštny pes – je, pes, používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou službou, pri záchranárskych, lokalizačných a likvidačných prácach, pri plnení úloh civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky, vodiaci pes, pes používaný počas výcviku alebo súťaže, konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
4.	nebezpečný pes – je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane.
5.	voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

1) napr. zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, v znení neskorších predpisov, zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a pod. 
	článok 3
Evidencia psa

1.	Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Spišská Nová Ves podlieha evidencii.
2.	Evidenciu vedie Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi oddelenie živ.  prostredia (ďalej len MsÚ, odd.ÚP). 
3.   Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia  90. dňa držby psa
4.   Evidencia pozostáva z udania potrebných údajov2), z predloženia očkovacieho preukazu, a pri registrácii nového psa z obdržania evidenčnej známky.
5.	Držiteľ psa je povinný pravdivo a úplne uviesť všetky údaje, vyžadované k evidencii psa.
6.	Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa do evidencie zapisujú, je povinný držiteľ psa nahlásiť na MsÚ, Spišská Nová Ves, odd. ŽP do 30 dní odo dňa ich zmeny. Úhyn psa preukáže potvrdením veterinárneho lekára, alebo čestným prehlásením.
7.	MsÚ, Spišská Nová Ves, odd. ŽP vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie, evidenčnú známku. 
8.	Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky  je povinný držiteľ psa oznámiť na MsÚ, Spišská Nová Ves, odd. ŽP do 14 dní odo dňa  zistenia tejto skutočnosti, ktoré držiteľovi psa vydá za úhradu vo výške 1,33  / 40,- Sk náhradnú evidenčnú známku.
	
článok 4
Povinnosti držiteľa psov

1.  Držiteľ je povinný zabezpečiť priestor, v ktorom je umiestnený pes tak, aby nemohol svojvoľne tento priestor opustiť a následne ohroziť človeka, či iné zviera.
2.		Držiteľ je povinný zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie, zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu.						
3.	Držiteľ nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia mesta, verejný poriadok, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.
4.	Držiteľ je povinný poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady občanovi, ktorý bol ohrozený na zdraví držaným psom. Na žiadosť ošetrujúceho lekára je chovateľ povinný dať zviera prehliadnuť veterinárnym lekárom.
5.	Držiteľ je zodpovedný za škodu, spôsobenú držaným psom a je povinný uhradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.
6.	Držiteľ psa je povinný dať zaočkovať svoje zviera proti chorobám určeným štátnym, veterinárnym orgánom. Každoročne je povinný držiteľ dať psa zaočkovať proti besnote.
7.   Držiteľ nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v meste, do voľnej prírody, alebo psa usmrtiť.
8.  Držiteľ psa je povinný spoločné priestory bytových domov vyčistiť od exkrementov svojho psa.
9  .Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, napadnutie a pod.)

·	2) viď príloha č. 1 tohto VZN
“ Držiteľ je povinný  ochorenie psa a jeho poranenie ihneď oznámiť  veterinárovi  a ním prijaté opatrenia plniť” - uvedené ustanovenie - pôvodne bod č. 6, čl. 4 - sa vypúšťa v zmysle Protestu prokurátora .
článok 5
Vodenie psa

1.	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 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 vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4.	Vodiť nebezpečného psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 
5.	Držiteľ psa, alebo 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 k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi, oznámiť Mestskej polícii (ďalej MsP).3)
6.	Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného psa.
7.	Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, musí preukázať evidenčnú známku na požiadanie príslušných orgánov podľa článku 7 tohto VZN. 
8.	Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania a bez náhubku.
9.	Zakázané je nebezpečného psa pustiť voľne, alebo opustiť ho.
10.	Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách kde nie je povolené kúpanie ľudí a lov rýb. Vo fontánach je kúpanie psa zakázané.
11.	Vstup so psom je zakázaný:
-	na detské ihriská a pieskoviská,
-	na kúpaliská,
-	do cintorínov. 
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov.

	článok 6
Znečisťovanie verejného priestranstva

1.	Na území mesta je zakázané znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi psov.

3)Zákon NR SR č.421/1194 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších doplnkov
   Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. 
2.	Mesto Spišská Nová Ves etapovite zabezpečí osadenie košov na likvidáciu psích výkalov, ktoré budú označené logom psa.
" Držiteľ psa, alebo ten kto  psa vedie, je povinný mať pri pohybe so  zvieraťom  na verejnom priestranstve  pomôcku na odstránenie exkrementov  (lopatka, zberač, sáčok...)"  -uvedené ustanovenie - pôvodne bod č. 2, čl. 6 - sa vypúšťa v zmysle Protestu prokurátora .
článok 7
Odchyt psov

1.	Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v meste Spišská Nová Ves vykonáva Stanica pre odchyt túlavých zvierat (ďalej len SPOTZ).
2.	O odchyte psov vedie SPOTZ evidenciu.
3.	Odchytený môže byť každý pes, ktorý je túlavý, alebo voľne sa pohybujúci pes na verejnom priestranstve, ktorý je opustený.
4.	Odchytený pes bude premiestnený do karantény na pozorovanie, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb. V prípade zistenia ochorenia odchyteného psa na základe veterinárneho vyšetrenia veterinárny lekár určí ďalší postup.
5.	Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na MsP, SPOTZ,  alebo MsÚ Spišská Nová Ves. V prípade, že pes bol odchytený, si držiteľ môže psa prevziať, pričom musí uhradiť náklady, spojené s odchytom a starostlivosťou.
6.	Ak sa do 10 dní od odchytu psa neprihlási jeho majiteľ, postupuje sa v zmysle Štatútu SPOTZ.
7.	Informácie o odchytených psoch bude možné získať na SPOTZ.

článok 8
    Priestupky

1.  Priestupku sa dopustí a pokuta od 3,31  / 100,- do výšky 16,59  / 500,- Sk bude uložená tomu, kto psa vedie ak:
		a)	evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
     b)	nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
2.	Priestupku sa dopustí a pokuta od 33,19  / 1 000,- do výšky 165,96  / 5 000,- Sk bude uložená držiteľovi psa ktorý:
		 a)  neprihlási psa do evidencie,
	 b)	umožní,  aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky 	ustanovené v článku 5, ods.1,2 tohto VZN,
		c) neohlási MsP, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo  vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
		  d) neoznámi MsÚ Spišská Nová Ves, odd. ŽP odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky.
3.	Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 165,96  / 5 000,- Sk bude uložená tomu, kto psa vedie ak:
		a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes  pohrýzol,
		b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
		c)	neohlási MsP, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
4.	Primátor mesta Spišská Nová Ves môže za porušenie tohoto VZN uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 319,39 € / 100 000,-Sk.
5.	Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku uložených pokút v článku 8 .4)
6.	Pokuta za priestupok sa môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa porušenie povinnosti zistilo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
7.	Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.
8.	O  pokutách uložených v správnom konaní  vedie evidenciu MsÚ, oddelenie ÚP a SP v zmysle zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. O pokutách uložených v blokovom konaní vedie evidenciu MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  neskorších zmien a doplnkov.
" Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 33,19  / 1 000,- Sk bude uložená držiteľovi psa, alebo tomu, kto psa vedie, ak po znečistení verejného priestranstva psom zanedbá svoju povinnosť upratovania verejného priestranstva "  - uvedené ustanovenie - pôvodne bod č. 4, čl. 8 - sa vypúšťa v zmysle Protestu prokurátora .

	článok 9
  Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty mesta a na základe upozornení a sťažností občanov:
a.	MsP v Spišskej Novej Vsi,
b.	MsÚ v Spišskej Novej Vsi, oddelenie ÚP a SP.
c.	Útvar hlavného kontrolóra MZ v Spišskej Novej Vsi, 
d.	poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
e.	Mestské výbory, Komisia pre ŽP a verejný poriadok.



	článok 10
    Záverečné ustanovenia

1. Ustanoveniami  tohto  VZN  nie  sú   dotknuté ustanovenia zákona č.  582/2004   Z. z.  o miestnych  daniach a miestnom poplatku  v znení  neskorších zmien a doplnkov a VZN o miestnych  daniach   v znení neskorších zmien a doplnkov platné v aktuálnom roku.  Zároveň ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia §§ 45 a 47 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a § 4 ods. g/ a h/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  
2. Týmto VZN sa rušia ustanovenia, týkajúce sa chovu psov vo VZN č.  4/1994 o chove  zvierat v meste Spišská Nová Ves, t.j. článok IX a XII.

4)Zákon NR SR č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov
3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov
4. Mestské  zastupiteľstvo   v Spišskej  Novej  Vsi  sa uznieslo na vydaní  tohto VZN dňa  ...................., č. uznesenia .................... Toto VZN nadobudlo účinnosť  15.  dňom od vyvesenia na  úradnej tabuli MsÚ dňa .......................... 
" Ak  podmienky  držania  psa   nespĺňajú  požiadavky  tohto  VZN, držiteľ  psa je povinný  tieto zosúladiť do 30. 06. 2003" - uvedené ustanovenie pôvodne bod č. 3, čl. 10 - sa vypúšťa z dôvodu zániku jeho opodstatnenosti. 


																					 PhDr. Ján Volný, PhD., v.r.
					 		                     primátor mesta
PRÍLOHA  Č.1
Evidencia, ktorú vedie  MsÚ: 

Držiteľ psa:
1. Meno, priezvisko, adresa trvalého  pobytu
2. Charakter  budovy, v ktorej je pes chovaný
3.  Evidenčné číslo psa
4. Dátum narodenia  a dátum začatia  chovu psa
5. Typ - rasa  psa (zvláštny,  nebezpečný...)
7.  Farba
8. Tetovacie, resp. údaj o čipovaní 
9.  Zaplatenie  miestneho poplatku, dátum, suma 

Straty:
1. Psa, dátum,  okolnosti, nájdenie psa, umiestnenie
2.  Evidenčnej známky
3.  Úhrada za náhradnú známku
4. Číslo novej evidenčnej  známky 
Evidencia o chove psa:
1. Očkovanie proti besnote,  dátum 
2. O  pohryznutí
3. O priestupkoch
4. Sťažnosti  na psa
5. Úhyn psa 

Evidencia, ktorú vedie MsP: 

Evidencia:
1. O pokutách uložených v blokovom konaní
2. O priestupkoch  postúpených na MsÚ
3. O napadnutí a pohryzení nebezpečným  psom

Evidencia, ktorú vedie SPOTZ: 

Evidencia  o odchytených psoch:
1. Odchyt - kým
2. Dátum odchytu
3.  Pes - druh, rasa
4. Evidenčné číslo (ak má)
5. Umiestnenie  zvieraťa  (kam) 

