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NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
číslo 2/2015
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Telgárt
Obecné zastupiteľstvo v Telgárte na základe ustanovenia § 3 odst.6, §4 odst.5, §5
odst.1 a §6odst.3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v platnom znení v súlade s ust. §6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto vydáva pre územie obce
Telgárt toto
Všeobecne záväzne nariadenie obce
§1
Základné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je v súlade s platnou právnou úpravou určiť : podrobnosti
vodenia psov, miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesta, kde je vstup so
psom zakázaný, podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a sumu úhrady
za náhradnú evidenčnú známku psa.
§2
Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa
Obec na základe §3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v platnom znení určuje sumu úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky psa vo výške 1,70 €.
§3
Vodenie psov
Obec v súlade s §4 ods.5 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o vodení psa takto:
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia možno len na vôdzke
bezpečne pripevnenej na obojku a prsnom postroji.
2. Pri vedení psa musí byť na obojku psa pripravená jeho evidenčná známka.
§4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii
psov.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty vedenej v prvom bode v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza.
3.Evidenciu a vydávanie evidenčných známok psa, vedie obec Telgárt.
4.Do evidencie psov sa zapisuje:

a/ evidenčné číslo psa
b/ meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa psa
c/ umiestnenie chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa nezhoduje s trvalým pobytom držiteľa psa
d/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
e/ úhyn psa
f/ strata psa
g/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
3.Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa s
uvedením evidenčného čísla a názvu obce, kde je pes evidovaný.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného
psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci kde je
pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1,70 € vydať náhradnú
známku.
§5
Miesta so zakázaným voľným pohybom psa
V obci Telgárt sa prísne zakazuje voľný pohyb psa na nasledovných miestach:
a/ po uliciach
b/ na verejných priestranstvách
§6
Miesta so zakázaným vstupom so psom
V obci Telgárt sa prísne zakazuje vstup so psom do nasledovných miest:
a/ do obchodov
b/ do inštitúcií
c/ predškolských a školských zariadení
d/ detské ihriská a pieskoviská
f/ areály športovísk
g/ cintorín
h/ do výrobných a iných prevádzok
§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
Osoba, ktorá psa vedie, je povinná mať so sebou hygienické potreby (rukavice,
šáčok) na odstránenie výkalov psa.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným
nariadením.
2. Obecné zastupiteľstvo ruší nariadenie obce Telgárt č. o podmienkach držania
psov na území obce Telgárt zo dňa
3. Toto VZN obce Telgárt bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v
Telgárte č. .... dňa .....
4. Toto VZN obce Telgárt nadobúda účinnosť dňom

Ing. Peter Novysedlák
starosta obce
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