Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Súlovce č. 5/2016
o podmienkach držania psov na území obce.

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach na základe ustanovení § 6 a §11 ods. 4 písm. g) 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 v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“) pre obec Súlovce (ďalej len „obec“):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN bližšie upravuje niektoré podmienky držania psov na území obce, ktoré sú
upravené v zákone č. 282/2002 Z.z. (ďalej len „zákon“).
2. VZN sa v zmysle zákona nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
Článok 2
Evidencia psov
1. Evidencie psov je upravená v § 3 zákona.
2. Obec je povinná držiteľovi psa v prípade oznámenia odcudzenia, zničenia alebo straty
známky za úhradu vydať náhradnú známku. V súlade so zákonom obec ustanovuje sumu
úhrady na 3,50 eura.
Článok 3
Vodenie psa
1. Vodenie psa je upravené v § 4 zákona.
2. Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený
evidenčnou známkou.
3. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách obce v intraviláne obce
(uliciach, miestnych komunikáciách, parkoviskách, odstavných plochách, chodníkoch,
parkoch, športových ihriskách a pod.).
4. Vstup so psom je zakázaný:
a. do areálov škôl a školských zariadení (vrátane predškolských zariadení),
b. do kultúrnych, športových alebo iných verejne prístupných zariadení,
c. na detské ihriská a pieskoviská,
d. na cintorín a iné pietne miesta.
5. Miesta podľa bodu 3. a 4. obec viditeľne označí.

Článok 4
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Oblasť znečisťovania verejného priestranstva je upravená v § 6 zákona.
2. Na zhromažďovanie psích výkalov je možné používať vlastné nádoby na komunálny
odpad alebo odpadkových košov na komunálny odpad rozmiestnených obcou na
verejných priestranstvách.
Článok 5
Priestupky a kontrolná činnosť
1. Oblasť priestupkov je upravená v § 7 zákona.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov
na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení a sťažností
občanov:
a.
starosta obce,
b.
poslanci obce,
c.
osoby poverené starostom obce Súlovce.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach sa uznieslo na tomto VZN dňa 09.09.2016 uznesením
č. 23.127.
2. VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť nadobúda
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Súlovce č.7/2007 – o podmienkach držania psov na území
obce Súlovce, zo dňa 20.10.2006.
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