Všeobecne záväzné nariadenie Obce Červeník
č. 1/2015
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Červeník

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Červeník vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3
zákona číslo 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré o podmienkach držania psov toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Červeník.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie je záväzné na území Obce Červeník pre fyzické aj právnické
osoby, ktoré sú držiteľom psa, alebo psa sa vedú.
§1
Predmet úpravy
1.

Podmienky držania psov ustanovuje zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov.

2. Toto VZN upravuje niektoré podmienky vodenia psov, sumu úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky, vymedzenie miest na venčenie psov a upravuje podrobnosti
o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
3. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
§2
Evidencia psov
1. Evidenciu psov na území Obce Červeník vedie Obecný úrad v Červeníku. Ktorý vydáva
držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známka je neprenosná na iného
psa, držiteľ ňou preukazuje totožnosť psa.
2. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Obec Červeník
držiteľovi psa náhradnú známky za úhradu 1,00 euro.
§3
Podrobnosti o vodení psa
1. Ak vedie osoba psa na verejne prístupných priestranstvách na území obce, musí byť tento
pes vedený na vôdzke.
2. Ak vedie osoba psa na verejne prístupných priestranstvách v extraviláne obce, môže byť
tento pes vedený bez vôdzky. Osoba, ktorá vedie psa musí dodržiavať ustanovenia zákona,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, č. 282/2002
Z.z. § 4 uvedeného zákona.
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§4
Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom
1. Voľný pohyb psov je na verejnom priestranstve na území Obce Červeník zakázaný.
2. Vstup so psom sa zakazuje do:
a) areálu základnej školy a materskej škôlky
b) areálu cintorína
c) detského ihriska
d) obchodu s potravinami
e) priestorov verejných inštitúcií - obecný úrad, pošta a pod.
f) na futbalový štadión a iné verejnosti prístupné športoviská. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
psy, ktoré sa priviedli na športovisko za účelom športového alebo výstavného účelu
g) ostatných priestorov označených nápisom „Vstup so psom zakázaný“
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na služobného psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa.

§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, je povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a uložiť ich na určené miesto.
2. Určeným miestom sú smetné nádoby na komunálny odpad a smetné nádoby na psie exkrementy.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Červeník,
uznesenie číslo 2/2015, zo dňa 05.02.2015.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Červeník č. 1/2012 zo dňa 2.3.2012 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Červeník..
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

V Červeníku, dňa 05.02.2015

..........................................
Marián Mihálik
starosta obce
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