VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2016
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Chľaba

Obecné zastupiteľstvo Chľaba podľa § 6 ods. 1. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 6 ods. 3 zákona NR SR č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Chľaba
Čl. 1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje niektoré podmienky držania
psov v katastrálnom území Chľaba a v rekreačnej oblasti Kováčov, a to:
1) sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
2) podrobnosti o vodení psa,
3) miesta vymedzené kde je voľný pohyb psa alebo vstup so psom zakázaný.
4) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
Čl. 2
Suma úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
Toto ustanovenie VZN určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa v súlade s § 3
ods. 6 zákona o držaní psov takto:
• suma úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa je stanovená vo výške 3,50 eur.
Čl. 3
Vodenie psa
Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o vodení psa súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní
psov takto:
• vodiť psa na verejnom priestranstve je možné s vôdzkou, bezpečne pripevnenou na obojku
alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
Čl. 4
Vymedzenie miesta kde je voľný pohyb psa, resp. vstup so psom zakázaný
Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o vodení psa súlade s § 5 ods. 2 zákona o držaní
psov takto:
•

Voľný pohyb psa je zakázaný v celej časti obytnej zóny obce Chľaba ,

•

Vstup so psom je zakázaný do miestneho cintorína obce, na obecný úrad, do areálu
materskej školy a miestneho múzea.

Čl. 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev v súlade s
§ 6 ods. 3 zákona o držaní psov takto:
• držiteľ psa je povinný pri pohybe so psom na verejných priestranstvách disponovať so
sáčkom na odpratanie psích výkalov. Použitý sáčky následne vhodí do svojej nádoby na
zmesový komunálny odpad.•
Čl. 6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho
zverejnení na úradnej tabuli obce.
2. Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší: Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č.
6/2008 o držaní psov na území obce Chľaba.
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