Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kajal
č. 2/2017
o podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Kajale na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5. § 5. § 6 ods.
3 zákona č, 282/2002 Z. z. ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov a ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia ( ďalej len ,.VZN");
§1
Predmet úpravy
1) Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok v oblasti držania a vodenia
psov na území obce Kajal:
a) Určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
b) Úprava podrobností o vodení psov
c) Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
d) Určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
e) Úprava podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami
§2
Evidenčná známka psa
1) Evidenčná známka psa musí byt' viditeľne umiestnená na obojku psa.
2) Ten. kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov preukázať platnú
evidenčnú známku.
3) Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky v prípade odcudzenia, straty
alebo zničenia známky, sa stanovuje vo výške 4 €.
§3
Zákaz voľného pohybu psa
1) Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách Obce Kajal je zakázaný.
2) Na miestach. kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno viesť len na vôdzke
bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postoji psa a s nasadeným náhubkom.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom prípade jej použitia byť primerané psovi,
aby bolo možne psa ovládať v každej situácii.
§4
Zákaz vstupu so psom
1) Zakazuje sa vstup so psom:
a) Do areálov a priestorov škôl a školských zariadení vo vlastníctve Obce Kajal
b) Do športového a relaxačného areálu obce Kajal, ktorého súčasťou je futbalové
ihrisko a detské ihrisko.

c)
d)
e)
f)
g)

Do areálu pohrebiska vo vlastníctve Obce Kajal
Do areálov a budov vo vlastníctve Obce Kajal.
Do areálu kostola.
do budovy obecného úradu a domu kultúry,
ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou „vstup so
psom zakázaný“.

2) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na detské
pieskovisko. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými
bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona a psov používaných pri
záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany. Starosta obce môže povoliť
výnimku pri organizovaní podujatí organizovaných obcou.
§5
Znečisťovanie verejného priestranstva
1) Ak pes znečisti verejné priestranstvo je ten. kto vedie psa, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
§6
Priestupky
1) Na vymedzenie priestupkov a pokút sa použijú ustanovenia definované v § 7 zákona
NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držanie psov v
znení neskorších zmien a doplnkov.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady v
znení neskorších predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo v Kajale sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 06.04.2017,
uznesením číslo: 31/2017.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Kajal.
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