Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza 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 v y d á v a pre územie obce
Oľdza tento

NÁVRH NA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6 / 2020
o podmienkach a podrobnostiach držania psov
na území obce Oľdza
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon č. 282/2002 Z.z. o niektorých
podmienkach držania psov.
2. 2. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na
území mesta:
a) výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa,
b) úprava podrobností o vodení psov,
c) vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) vymedzenie miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

Článok II.
Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa
1. Obec Oľdza vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie v prípade odcudzenia, zničenia alebo
straty evidenčnej známky psa náhradnú. Výška úhrady za jej vydanie sa stanovuje v sume 3,30
€. Úhrada je splatná v deň vydania náhradnej evidenčnej známky.

Článok III.
Podrobnosti o vodení psa
1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § 4 zákona č. 282/2002 Z.z. v platnom znení,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Článok IV
Vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
1. Voľný pohyb psov na území obce Oľdza je zakázaný na týchto miestach, ktoré sú v majetku
obce Oľdza:
a) na verejných priestranstvách, všetkých komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách,
plochách verejnej zelene a na ostatných miestach, ktoré sú označené zákazom voľného
pohybu psov.

Článok V
Vymedzenie miesta, kde je vstup so psom zakázaný
1. Vstup so psom je zakázaný do týchto verejne prístupných miest, ktoré sú v majetku Obce
Oľdza:
a) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk,
b) do areálu obecného cintorínu,
c) do priestorov budovy obecného úradu,
d) do priestorov budov a objektov, ktoré sú označené zákazom vstupu so psom.

Článok VI
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Určeným miestom na uloženie psích výkalov sú nádoby na zmesový komunálny odpad, nádoba
na uličné smeti, prípadne špeciálna nádoba určená na výkaly psov.
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Článok VII
Záverečné ustanovenia
Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 01/2005 – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oľdza o
podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Oľdza zo dňa 13.04.2005.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Oľdzi dňa
................. uznesením č. ................... .
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Oľdza dňa ....................
Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom ......................

V Oľdzi, dňa ................

Ildikó Gyurcsiová
starostka obce Oľdza

Návrh tohto VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od ........................... do ............................
Po schválení VZN bol podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od ........................ do ...................... .

