Obecné zastupiteľstvo
Obce Dolná Mariková

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2018
o niektorých podmienkach držania psov v Obci
Dolná Mariková

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej v súlade s § 6 ods. 2, § 11 odst. 4 písm.
g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov (ďalej len “zákon o držaní psov”) v znení neskorších
predpisov , v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie o niektorých
podmienkach držania psov v Obci Dolná Mariková.
§1
Účel úpravy
Účelom vydania tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov na
území Obce Dolná Mariková.
§2
Základné ustanovenia
Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov sú upravené
zákonom 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov
(§ 1 odst. 2 zákona o držaní psov)

§3
Evidencia psov
1.Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb ohľadne evidencie psov upravuje
§ 3 zákona.
2.Evidenciu psov na území obce vedie Obec Dolná Mariková, Obecný úrad v Dolnej
Marikovej, ktorý vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa
(ďalej len „známka“).
3.Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný oznámiť Obci Dolná Mariková do 14 dní od zistenia odcudzenia,
zničenia alebo straty. Obec vydá držiteľovi psa za úhradu 3,50 eura za náhradnú
známku.
§4
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.V katastrálnom území Obce Dolná Mariková je voľný pohyb psa zakázaný na
všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách, nachádzajúcich sa
v intraviláne (zastavané územie obce vrátanie vnútorných komunikácií, plôch zelene,
technickej a občianskej vybavenosti) obce. Pes môže byť vedený bez vôdzky iba
osobou fyzicky a psychicky spôsobilou a iba za podmienok uvedených v ods. 1 tohto
článku.
3. Vstup so psom je v obci zakázaný:
a) na športové ihriská, do kostola , domu smútku areálu cintorína, školských areálov
b) do úradných budov, zdravotníckych, školských , kultúrnych a sociálnych zariadení,
obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle
platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak.

§ 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
v zmysle § 6 odst. 1 zákona, výkaly bezprostredne odstrániť.
2. Povinnosť podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na osobu, ktorá psa vedie
na verejných a verejne prístupných priestranstvách, nachádzajúcich sa
v extraviláne obce.

§ 6
Priestupky
Priestupky, ktorých sa dopustí držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, sú uvedené v §7
zákona 282/2002 Z.z.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa:
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje VZN č. 4/2010 o podmienkach
držania psov v Obci Dolná Mariková.
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starosta obce
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