Návrh VZN vyvesený od 30.11.2015 do 15.12.2015
VZN vyvesené od 16.12.2015 do 1.1.2016

Obec Gemerská Poloma
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2015 o niektorých podmienkach držania psov

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. h) a n) cit.
zák. a v súlade s ust. § 3, 4, 5, 6 a 8 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní psov“) sa uznieslo dňa 15. 12. 2015 na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.

§2
Predmet úpravy
1.

Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov,
vymedzenia miesta voľného pohybu a zákazu vstupu psa, ako aj súvisiace podrobnosti
o znečisťovaní verejných priestranstiev a sankcie za jeho porušovanie.

2.

VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (pozri
§ 1 ods. 2 zákona o držaní psov).

§3
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1.

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá obec držiteľovi
psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2,00 €.

§4
Podrobnosti o vodení psa
1.

Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§ 4).

2.

Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní
psov takto:

-

-

3.

osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad na miestach verejnosti
prístupných, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa
známkou,
známka musí byť umiestnená viditeľne na obojku psa, je neprenosná na iného psa,
pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru musí byť riadne označený známkou,
umiestnenou na obojku,
vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke; pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii,
Zakazuje sa:

-

opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočnej pevnej zábrane
pohybu (napríklad pred obchodom a pod.),
opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom).

§5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:

1.
2.

zakazuje sa voľný pohyb psa bez vôdzky na verejnom priestranstve v intraviláne obce
Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:

-

pietne miesta,
do objektov určených pre deti, mládež, zdravotníckych zariadení

Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov a psov používaných pri záchranných,
lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany.

§6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo v intraviláne obce, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť tak, že ich vloží do vhodného obalu a s obalom ich vhodí do
kontajnerov určených na netriedený komunálny odpad.

§7
Sankcie
Porušenie povinnosti upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s ustanovením § 7
zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a podľa
všeobecne platných predpisov (napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starosta.

2.

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poslanci OZ, starosta obce a ním
poverené osoby, hlavný kontrolór.

3.

Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov musia byť
v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a s ďalšími platnými
predpismi o ochrane zvierat, o veterinárnej starostlivosti a o zdraví ľudí.

4.

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 15. 12. 2015 uznesením č. 43/2015/OcZ A/2 a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom 1. 1. 2016.

5.

VZN bude prístupné na nahliadnutie po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade
Gemerská Poloma.

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

