Všeobecne záväzné nariadenie obce Hozelec
č. 3/2016
o podmienkach držania a chovu psov

Obec Hozelec na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.1,2, a v súlade so zákonom
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon č. 282/2002 Z.z. o niektorých
podmienkach držania psov.
2. Predmetom tohto nariadenia je úprava niektorých podmienok týkajúcich sa držania psov na
území obce Hozelec, a to:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobnosti o vodení psov,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

Čl. 2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydá obec, kde je pes
evidovaný držiteľovi psa za úhradu 1, 00 €.

Čl. 3
Podrobnosti o vodení psa
1. Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácií tak, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácií. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba,
ktorá je psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá

a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Čl. 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
Voľný pohyb psa je zakázaný v zastavanom území obce Hozelec na verejných priestranstvách vo
vlastníctve obce.
Zákaz je označený piktogramom „Voľný pohyb psa zakázaný.“ Pes musí byť na vôdzke:
Piktogram bude umiestnený:
- na úradnej tabuli obce
- na budove MŠ

Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný:
a) do objektov samosprávy ( budova obecného úradu ),
b) do miestnych obchodov,
c) do priestorov MŠ,
d) do areálu MŠ na detské ihrisko a pieskovisko,
e) na cintorín a pietne miesta ( Dom smútku ),
f) do kostola a priestorov okolo kostola,
g) na multifunkčné ihrisko.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poplatok za psa je určený platným VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Hozelec č. 3/2016 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Hozelci dňa 15.6.2016 uznesením č. 42/II/2016.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Hozelec č.3/2016 nadobúda účinnosť 15 dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli Obce Hozelec.

Jozef Pavligovský
starosta obce
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