UPOZORN ENIE
Obecný úrad Ľubica týmto upozorňuje občanov obce, ktorí sú držiteľmi
alebo vlastníkmi psov, na zákonnú povinnosť držiteľov psov vyplývajúcu z § 3
zákona NR SR číslo 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov, ktorý ukladá:
 prihlásiť psa do evidencie obce, ak je pes držaný na území Slovenskej
republiky viac ako 90 dní, pričom držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa uvedenej 90
dňovej lehoty, a to v obci, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza,
 evidenciu psov vedie obec,
 do evidencie sa zapisuje najmä:
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 toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.

 každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde
je alebo má byť pes evidovaný.
 obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa
(ďalej len "známka"). 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.
 známka je neprenosná na iného psa. 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. Obec je
povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3, 50 eura,
vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným
nariadením.
Hore citovaný zákon upravuje aj priestupky a sankcie, kde v zmysle §-u 7:
(1)Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, 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,
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 eur a
za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a
orgán Policajného zboru.
Zároveň upozorňujeme že vlastník alebo držiteľ psa (v prípade ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní), je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t. j. ak je pes
starší ako 6 mesiacov) podať priznanie na tlačive: „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za
psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel
Priznanie k dani za psa.
Vlastník, resp. držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku
daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného
priestoru v meste, zmena počtu držania psov...) podať priznanie k dani za psa na tlačive:
„Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné
hracie prístroje“. Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí druh priznania: čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti“.
Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý
je správca dane povinný uložiť pokutu.
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