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ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
na území obce Svodín

Obec Svodín na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 6, § 4 od 5, § 5 ods. 1,
§ 6 ods. 3, § zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v znení zákona č. 102/2010 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní psov“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
§1
Výška úhrady za náhradnú známku
Podľa § 3 ods. 6 zákona o držaní psov výška úhrady za náhradnú známku je 3,50 eur.
§2
Vodenie psa podľa § 4 ods. 5 zákona o držaní psov
1. Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná, aby mohla vodiaca osoba ovládať psa
v každej situácii.
2. Ten, kto psa vedie, je povinný ho mať v bezprostrednej blízkosti tak, aby mohol odvrátil
možnosť útoku psa.
§3
Zákaz vstupu so psom podľa § 5 zákona o držaní psov
1. Zakazuje sa vstup so psom do:
a) školských zariadení,
b) zdravotníckych zariadení a lekární,
c) do priestorov, kde sídlia orgány štátnej správy a územnej samosprávy,
d) športových ihrísk,
e) cintorínov, kaplniek a kostola.
§4
Znečisťovanie verejných priestranstiev podľa § 6 ods. 3 zákona o držaní psov
1. Vodiaca osoba psa je povinná:
a) mať pri sebe vhodnú pomôcku (igelitové vrecúško) na odstránenie prípadných psích
výkalov, ak pes znečistí verejné priestranstvo, bezodkladne odstrániť výkaly do
igelitového vrecúška, aby nedochádzalo k úniku pachu z výkalov do okolia a uložiť na
určené miesto. Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné
smeti, prípadne špeciálne označená nádoba určená na výkaly psov.
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§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 23.6.2014 uznesením č. 340/23062014.
2. Toto VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Svodín nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.
3. Zrušuje sa VZN č. 01/2011 schválené obecným zastupiteľstvom obce Svodín dňa
31.1.2011 uznesením č. 25/31012011.

JUDr. Attila Szász
starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 3.6.2014
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo
ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 23.6.2014
VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli dňa 27.6.2014
VZN bolo zvesené dňa 14.7.2014

