Všeobecne záväzné nariadenie č. 48/2017

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kostolná-Záriečie.
Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5
ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v
platnom znení.

vydáva

pre územie obce Kostolná-Záriečie toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 48/2017 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Kostolná-Záriečie (ďalej len "VZN č. 48/2017").
Článok 1
Základné ustanovenia.
1.1 Toto VZN č. 48/2017 určuje sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa, určuje
podrobnost vodenia psov, miesta, kde je vonn pohyb psov zakázan , miesta, kde je vstup so psom
zakázan , podrobnost pri znečisťovaní verejn ch priestranstev.
1.2 Účelom tohto VZN č. 48/2017 je zabezpečiť ochranu zdrav ch podmienok života a práce
obyvatenov obce, zabezpečiť verejn poriadok a čistotu v obci. Vydáva sa v záujme ochrany zdravia
obyvatenov, ako aj zamedzenia šírenia chorôb prenosn ch zo zvierat na nudí.
1.3 Verejn m priestranstvom – pre účely tohto VZN č. 48/2017 sú verejnost prístupné pozemky na
území obce vo vlastníctve obce a v správe obce, okrem t ch, ktoré obec prenajala.
Verejn m priestranstvom sú :
- miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, lávky, zatrávnené a inak upravené plochy pri
komunikáciach.
1.4 Vonn m pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov; za vonn pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe v cviku ovládan osobou, ktorá ho vedie.
Článok 2
Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa.
2.1 Obec držitenovi psa vydá náhradnú známku psa za úhradu, ktorá sa stanovuje vo v ške 2,0 Eur.
Článok 3
Vodenie psa.
3.1 Vodenie psa na vôdzke je možn na verejn ch priestranstvách v zmysle čl. 1 ods. 1.3 tohto VZN
č. 48/2017.
Článok 4
Zákazy.
4.1 Vonn pohyb psa je zakázan na verejn ch priestranstvách v zmysle čl. 1 ods. 1.3 tohto VZN
č. 48/2017, okrem miest, kde je vstup zo psom zakázan podna čl. 4 ods. 4.2 tohto VZN č. 48/2017.
4.2 Vstup zo psom je zakázan na miesta vo vlastníctve obce alebo v správe obce :
- na futbalové ihrisko,
- na cintoríny,
- do priestoru pamätníka,
- do priestoru b valého tenisového kurtu a asfaltového ihriska,
- do priestoru obecného úradu a priestoru pri pohostnstve,
- do priestoru hasičskej zbrojnice.

4.3 Vstup zo psom je ďalej zakázan do verejne prístupn ch objektov vo vlastníctve obce :
- kultúrny dom,
- obecn úrad,
- dom smútku,
- materská škola,
- pohostnstvo,
- hasičská zbrojnica.
Článok 5
Podrobnost o znečisťovaní verejných priestranstev.
5.1 V zmysle platnej právnej úpravy, ak pes znečist verejné priestranstvo v kalmi, je ten, kto psa
vedie, povinn v kaly bezprostredne odstrániť.
Článok 6
Záverečné ustanovenia.
6.1 Obecné zastupitenstvo v Kostolnej - Záriečí schválilo toto VZN č. 48/2017 na svojom zasadnut
dňa 26.10.2017.
6.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 47/2017 nadobúda účinnosť dňa 11.11.2017.
6.3 Dňom účinnost tohto VZN č. 48/2017 sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce KostolnáZáriečie číslo 35/2012, ktor m sa upravujú podmienky držania psov na území obce KostolnáZáriečie.
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