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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O VODENÍ PSOV
A SUME ÚHRADY ZA NÁHRADNÚ EVIDENČNÚ ZNÁMKU PSA NA ÚZEMÍ OBCE
S L O P N Á č. 16-02/2021
Obecné zastupiteľstvo Slopná podľa § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 pís. b/ a § 6
ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom
znení sa uznieslo :
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky držania psov a sumu úhrady
za náhradnú evidenčnú známku psa, (ďalej len „nariadenie“) upravuje výšku úhrady za náhradnú
evidenčnú známku psa, určenia podrobnosti vodenia psov, vymedzenie miest, kde je vstup so psom
zakázaný a podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev.
§2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. Evidenciu psov v zmysle § 3 odst. 2 zákona č. 282/2002 Z.z. v plat. znení, vedie obec Slopná.
2. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky, vydá obec Slopná držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,00 EUR.
§3
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodiť psa je možné len v súlade s § 4 zákona č. 282/2002 Z.z. v platnom znení a týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Pri vodení psa na vôdzke na verejnom priestranstve musí byť pevnosť vôdzky a jej dĺžka
primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
§4
Zákaz vstupu so psom
Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a) verejne prístupné detské ihriská, pieskoviská a športoviská,
b) areál základnej školy,
c) cintoríny, pamätníky a pietne miesta,
d) budova obecného úradu,
e) objekty školských, kultúrnych a športových zariadení
Zákaz vstupu so psom na verejných priestranstvách je viditeľne označený piktogramom :
„Zákaz vstupu so psom“ alebo „Vstup so psom zakázaný“ .

-2§5
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
Ten, kto psa vedie je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo použitím vhodnej pomôcky na odstránenie psích výkalov.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli v obci, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na dobu 15 dní a bol doplnený o pripomienky a návrhy.
2. Toto VZN je prístupné k nahliadnutiu v kancelárií Obecného úradu v Slopnej a web stránke
obce a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
3. Schválením tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o vodení psov a sume úhrady
za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Slopná č. 16/2021 prijaté dňa 5.3.2021
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 16-02/2021, ktorým sa upravujú podmienky držania
psov a sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Slopná bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom Slopná, Uznesením č 26 /2021 zo dňa
4.6.2021.
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