
  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Hodejovec č. 2/2019 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Hodejovec

Obecné zastupiteľstvo v Hodejovci na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona

č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov

 Vydáva

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodejovec č. 2/2019 o niektorých podmienkach držania
psov na území obce Hodejovec

 PRVÁ ČASŤ

 Čl. 1 

1)  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „VZN“)  upravuje  nasledovné  podmienky
držania a vodenia psov na území obce Hodejovec : 
a) podrobné podmienky evidencie psov, 
b) podrobné podmienky vodenia psov, 
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, 
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný 
e) znečisťovanie verejných priestranstiev psami
2) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
osobu ktorá psa vedie. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov. 

Čl. 2 
Evidencia psov 

1) Evidenciu psov, ktoré sa v danom roku prevažne nachádzajú na území Obce Hodejovec, vedie
Obecný úrad v Hodejovci, ktorý vydáva pre držiteľa psa evidenčnú známku. Do evidencie sa
zapisuje: 
a.) údaj o čipovaní psa, 
b.) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu majiteľa psa
c.) umiestnenie chovného priestoru v ktorom sa pes na území obce sa zdržiava, ak sa umiestnenie
nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa.  
d.) skutočnosť, že pes uhryzol človeka 
e.) úhyn psa
f.) strata psa                           
 2) Každú zmenu skutočností a údajov ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.



3) Za vydanie náhradnej evidenčnej známky na miesto odcudzenej, stratenej alebo poškodenej, sa
stanovuje úhrada vo výške 1,66 €. 

Čl. 3
 Podrobné podmienky vodenia psov 

1)Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § 4 zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov. 
2)Na verejnom priestranstve,  kde sa pohybujú alebo združujú ľudia,  možno vodiť psa len na
vôdzke, ak ide o psa, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, možno
vodiť takého psa len na vôdzke s náhubkom. 
3) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce,    ktorými  sa  rozumejú  nasledovné  miesta:
a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a
v  šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c/  všetky neknihované parcely v  intraviláne  obce, 
d/  spevnené  plochy  v intraviláne  obce,
4)Vodiť  psa  na  miesta  so  zákazom voľného pohybu  psov možno  len  na  vôdzke  ,  bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 Čl. 4 
Vymedzenie miesta so zákazom voľného pohybu psov

 Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území obce .

 Čl. 5 
Vymedzenie miest so zákazom vstupu psov

 Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach :
 1)  do  objektov  miestnej  samosprávy,  školských,  predškolských  a kultúrnych  zariadení   v
zriadovateľskej pôsobnosti obce do objektov poskytujúcich obchodných a pohostinských služieb 
2) do priestoru detských ihrísk, pieskovísk a v ich okruhu 25 m.
3) do cintorína 

Čl. 6
 Znečisťovanie verejných priestranstiev psami

 1)Držiteľ  psa,  alebo  ten  kto  psa  vedie,  je  povinný  vodiť  psa  tak,  aby  nedochádzalo  k
znečisťovaniu verejných priestranstiev, verejnej zelene psími výkalmi.
 2)Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie
psích výkalov, po znečistení tieto bezodkladne odstrániť .



Čl. 7
 Kontrolná činnosť

 Kontrolu  dodržiavania  tohto  VZN vykonáva  na  základe  vlastných  pracovných  postupov  na
zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe podaných podnetov kompetentný
pracovník obecného úradu.  

DRUHÁ ČASŤ

 Čl. 8
 Záverečné ustanovenia 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
Hodejovci č. 56/2019 dňa  13.12.2019 a nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia. 

            Zoltán Kovács
        starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli  v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa 27.11.2019 
Pripomienky k návrhu neboli  uplatnené 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie  bolo   vyhlásené vyložením na úradnej  tabuli  dňa :
16.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 1.1.2020

Účinnosť nadobudlo dňom  :  1.1.2020


