NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Brvnište č. 2/2021 o podmienkach držania
psov na území obce Brvnište

Platnosť od:

Vyvesené na úradnej tabuli: 29.03.2021
Zvesené z úradnej tabule:

Obec Brvnište na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z. (ďalej len „zákona o držaní psov“), ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie
obce Brvnište toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brvnište
č. 2/2021
o podmienkach držania psov na území obce

Čl. I.
Základné ustanovenia

Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území
obce Brvnište (ďalej len „obec“):
a.) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej
zničenia, straty alebo odcudzenia,
b.) úprava podrobností o vodení psov,
c.) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
d.) povinnosti čistenia verejných priestranstiev pri ich znečistení výkalmi psov.

Čl. II.
Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky

1. Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na Obecnom úrade Brvnište. Držiteľ
psa dostane pri zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku psa bezodplatne.
2. Evidenčná známka psa je neprenosná na iného psa.
3. V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa
zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky, a to do 14 dní od zistenia straty.
4. Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje na 2 (dve) eurá.

Čl. III.
Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov

1. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných
priestranstvách nachádzajúcich sa v obytnej zóne obce, ktoré sú vo vlastníctve, správe
alebo nájme obce.
2. Vodiť psa na verejnom priestranstve v obytnej zóne obce je možné len na vôdzke,
bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka
musia byť primerané, aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii.
3. Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce,
môže psa viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho
v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zároveň zabraňovať vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
4. V katastrálnom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho,
bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných priestranstvách
nachádzajúcich sa mimo obytnej zóny obce.
5. Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. zábradlie,
stromy a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje. Osoba,
ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru.
6. Miesto pre voľný pohyb psov obec nemá zriadené.
7. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou, ktorú pes musí na
verejnosti nosiť.
Čl. IV.
Zákaz vstupu so psom

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach, ktoré sú vo
vlastníctve, správe alebo nájme obce:

a. verejných detských ihriskách a pieskoviskách a k nim priliehajúcich plôch verejnej
zelene,
b. objektoch verejnej správy,
c. školských, sociálnych, športových a kultúrnych zariadeniach,
d. cintorínoch a na pietnych miestach.
2. Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto VZN sa nevzťahuje na:
a. vodiacich psov,
b. psov používaných pri záchranných prácach
c. psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany.
3. Priestor, kde je zákaz vstupu psov podľa bodu 1. tohto článku je označený tabuľou.

Čl. V.
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na
odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného
priestranstva.
2. Povinnosťou podľa ods. 1 tohto článku sa nevťahuje na osobu, ktorá psa vedie na
verejných a verejne prístupných priestranstvách, nachádzajúcich sa mimo zastavaného
územia obce.

Čl. VI.
Sankcie

Porušenie povinnosti upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s ustanovením § 7
zákona o držaní psov a podľa všeobecných platných predpisov.

Čl. VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Brvnište alebo poverený zamestnanec
obce.
2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na Zákon č. 282/2002 Z.z o podmienkach držania psov v znení neskorších zmien
a doplnkov.
3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brvništi
dňa .................... uznesením č. .............................
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 nadobúda účinnosť dňom ..............
5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Brvništi.

6. Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Brvnište bol vyvesený na
úradnej tabuli obce na pripomienkovanie dňa 29.03.2021, zvesený
dňa..............................

V Brvništi, dňa

Ing. Dagmar Mikudíková, v.r.
starostka obce

