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„NÁVRH“
Všeoecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov
v Obci Horná Súča
č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči podľa § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 282/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Horná Súča
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Horná Súča
(ďalej len „nariadenie“)
§1
Úvodné ustanovenie
1. Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje zákon č. 282/2002 Z.z. o niektorých
podmienkach držania psob v znení neskorších predpisov
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov
v katastrálnom území obce Horná súča, a to:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úpravu podrobností o vodení psa,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úpravu podpobností o znečistení verejných priestranstiev psami.
§2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydá obec Horná Súča
držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku psa za úhradu vo výške 1,60€.
§3
Podobnosti o vodení psa
Na miestach, kdej voľný pohyb psa zakázaný, možno vodiť psa len na vôdzke. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácii.

§4
Zákaz voľného pohybu psa
Na území obce Horná Súča sa zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách vo
vlastníctve obce Horná Súča a na pozemkoch vo vlastníctve obce Horná Súča.
§5
Zákaz vstupu so psom
1. Na území obce Horná Súča sa zakazuje vstup so psom na miesta:
a) cintoríny a pietne miesta vo vlastníctve obce Horná Súča
b) verejné detské ihriská, pieskoviská, voľne prístupné športoviská vo vlastníctve obce
Horná Súča
c) areál materských škôl a školských zariadení vo vlastníctve a v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Horná Súča
d) objekt verejnej správy a kultúrneho zariadenia vo vlastníctve alebo v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Horná Súča
e) objekt zdravotníckeho zariadenia vo vlastníctve obce Horná Súča

§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov,
poškodzovaniu zelene.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a uložiť ich na určené miesto.
3. Určenýnm iestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, ako aj odpadkové koše na
komunálny odpad rozmiestnené na verejných priestranstvách.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná Súča o niektorých podmienkach držania psov
na území obce Horná Súča č. .... /2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči dňa
........ uznesením č. ..........................-OZ
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2013 z 11.1.2013.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

