Obec OBID
Úplné znenie
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2004
v znení č. 4/2007
v znení 4/2009
v znení č. 10/2013
o podmienkach držania psov na území obce Obid
Obecné zastupiteľstvo v Obide v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre územie obce Obid toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) o podmienkach držania psov.
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je podrobnejšia úprava podmienok na držanie psov na území obce
Obid
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
psa vedie, okrem výnimiek ustanovených v osobitnom predpise.
3.Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
§2
Evidencia psov
1. Každý držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v zmysle § 3 ods. 1 zákona
č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2. Evidenciu psov vedie obec v zmysle § 3 zákona č 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov.
3. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj

1

o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka
je neprenosná na iného psa.
4. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť Obecnému úradu v Obide V
takomto prípade mu bude za úhradu vydaná náhradná známka.
5. Suma úhrady za náhradnú známku sa určuje vo výške 1,60 Eur.
§3
Podrobnosti o vodení psov
1. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne
upevnenej na obojku alebo prsnom postroji.

§4
Vymedzenie miest pohybu psov
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na viditeľne označených verejných priestranstvách.
2. Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný.
3. Vstup so psom, okrem psa služobného a vodiaceho je zakázaný do :
a) predškolských a školských zariadení,
b) zdravotníckych a kultúrnych zariadení,
c) priestorov detských ihrísk a pieskovísk, verejných športovísk a cintorínov,
d) ďalších miest opatrených viditeľným označením " Zákaz vstupu so psom ".
Tento zákaz sa nevzťahuje pre vodiacich a služobných psov.
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§5
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Obide č. XII/06052004/II-Zas. bod č. 4,
Zmeny schválené uznesením č. VI/2006007/IV – Zas bod č. 8,
a č. XVIII/10122008/VI- Zas bod č. 7
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 22. 5. 2004
4. Zmeny schválené uznesením č. VI/2006007/IV – Zas bod č. 8, nadobúdajú účinnosť od
6.7.2007
5. Zmeny schválené uznesením č. XVIII/10122008/VI- Zas bod č. 7 nadobúdajú účinnosť od
1.1.2009.
6. Zmeny schválené uznesením č. XXIII/05092013/IV-Zas bod č. 39/13 nadobúdajú účinnosť
od 21. 09. 2013

Tibor N a g y
starosta obce
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