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Obecné zastupiteľstvo v Andovciach podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a §
6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej
len „ VZN“ )
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2018
o podmienkach držania psov na území obce Andovce a vodenie psov
na verejných priestranstvách obce
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1./ Toto VZN sa vydáva za účelom upraviť niektoré podmienky evidencie psov, držania
a vodenia psov, vymedzenia miest zákazu voľného pohybu psov, zákazu vstupu so psom
a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
Článok II.
Evidencia psov
1./ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencií psov. Evidenciu a vydávaní známok psov chovaných na území obce vedie a vydáva
Obecný úrad Andovce. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza. Základné pravidlá evidencie psov sú upravené zákonom /1/
2./ Úhrada za náhradnú známku činí 3,50 €.
Článok III.
Vodenie psa
1./ Základné pravidlá vodenia psov sú upravené zákonom o držaní psov /2/
2. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácií tak,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
3./ Držiteľ psa alebo osoba, kto psa vedie je povinný:
a.) zabezpečiť, aby pes hlukom, špinou alebo zápachom nepôsobil rušivo na svoje
okolie
b.) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat. Výkaly
umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby
nedochádzalo k úniku pachu a výkal do okolia.
Článok IV.
Miesto so zákazom voľného pohybu psa a so zákazom vstupu so psom
1./ Voľný pohyb psov sa zakazuje na všetkých verejných priestranstvách, pričom verejným
priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctva obce.
2./ Vstup so psom je zakázaný :
a) do areálu materskej školy
b) na detské ihrisko, športový areál a areál amfiteátra
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c) na obecný cintorín
d) do všetkých verejnosti prístupných budov ( obecný úrad, obchod, kostol, knižnica,
okrem zariadení, kde je to povolené a viditeľne označené )
Článok V.
Zamedzenie znečisťovania verejných priestranstiev
1./ Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť /3/
2./ Zberné nádoby vhodné na zhromažďovanie výkalov budú označené piktogramom a je
zakázané ich používať na iný účel.
Článok VI.
Priestupky
1./ Priestupky upravuje zákon o držaní psov /4/
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1./ Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Andovciach, č. uznesenia
................... zo dňa ............ a nadobudne účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia
vyvesením na úradnej tabuli.
2./ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť predchádzajúceho VZN č. 1/2016
a podmienkach chovu, držania a vodenia psov na území obce Žihárec.

Mária C z u c z o r
starostka obce

V Andovciach, dňa 01.03.2018

Poznámky pod čiarou:
/1/ § 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
/2/ § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
/3/ § 6 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
/4/ § 7 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
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