VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PODTUREŇ
č. 6/2018
o podmienkach držania psov na území obce Podtureň

Obecné zastupiteľstvo obce Podtureň vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v spojení
s ustanoveniami zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o držaní psov“) sa uznieslo na tomto
nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) bližšie upravuje niektoré
podmienky držania psov na území obce Podtureň (ďalej len „obec“) a to:
− úhradu za vydanie náhradnej známky,
− vodenie psov,
− vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
− vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
− znečisťovanie verejných priestranstiev psami.
2. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na Zákon NR SR č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Čl. 2
Úhrada za vydanie náhradnej známky
1. Obec ustanovuje sumu za vydanie náhradnej známky vo výške 2,00 €.
Čl. 3
Vodenie psov
1. Osoba, ktorá vedie psa alebo nad psom vykonáva dohľad je povinná:
a) vodiť psa na vôdzke, bezpečne pripevnenej k obojku alebo prsnému postroju. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná veľkosti psa tak, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácii,
b) vodiť psa tak, aby sa zamedzilo poškodzovaniu verejne prístupných priestranstiev
a zariadení, spoločných priestranstiev bytových domov, miest s výsadbou zelene okolo
bytových domov, kvetinových záhonov a verejnej zelene, chodníkov, komunikácií
a iných spevnených plôch v obci,
c) mať pod dohľadom psa po celú dobu vodenia,
Čl. 4
Vymedzenie miest
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na území obce Podtureň,
pričom za verejný priestor pre účely tohto VZN sa považuje priestor definovaný ako
verejné priestranstvo v zmysle § 2b ods 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
2. Obec vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný:

a)
b)
c)
d)

detské ihriská a pieskoviská
multifunkčné ihrisko
futbalové ihrisko
verejné budovy a zariadenia (budova obecného úradu, požiarna zbrojnica, kultúrny dom,
polyfunkčná budova súp. č. 274)
e) nebytové priestory v polyfunkčnej budove súp. č. 166 (Zariadenie školské a výchovné,
Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, Telovýchovné a športové zariadenie)
f) cintorín a pietne miesta (Dom smútku)
g) areál pamätníka padlých.
Čl. 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Po splnení povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov osoba, ktorá psa vedie
môže vrecko s výkalmi vyhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej a označenej.
2. Držiteľ psa alebo osoba psa vedúca je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo
vrecúško (igelitové, mikroténové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými
pes znečistil verejné priestranstvo.
3.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podtureň č. 1/2017 o podmienkach držania psov na
území obce Podtureň.
Čl. 7
Účinnosť
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Podturni dňa 13.09.2018 v hlasovaní 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Podtureň č. 6/2018 nadobúda účinnosť 15. dňom
od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Podtureň.
3. Dňom účinnosti tohto VZN č. 6/2018 stráca účinnosť VZN č. 1/2017 o podmienkach
držania psov na území obce Podtureň.

V Podturni dňa 14.09.2018

Marián Vojtík
starosta
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli Obce
Podtureň a webovom sídle Obce Podtureň
od: 13.07.2018
do: 31.07.2018
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnené na úradnej tabuli Obce
Podtureň a webovom sídle Obce Podtureň
od: 14.09.2018
do: ............................

