OBEC DULOVA VES, 082 52 KOKOŠOVCE

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE
DULOVA VES č. 01/2013
O PODMIENKACH DRŽANIA A CHOVU PSOV
V OBCI DULOVA VES

Dulova Ves 26. 3. 2015

VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Dulova Ves
sa mení a dopĺňa takto:

Článok 1, Účel nariadenia sa vypúšťa.
Článok 2, Vymedzenie pojmov sa vypúšťa.
Článok 2, Evidencia psov, ods. 1, 2, 3, 4 a 5 sa vypúšťa.
Článok 2, Evidencia psov, ods. 6 prvá a druhá veta sa vypúšťa. Zároveň sa označuje ako
Článok 1.
Článok 3, ods. 1, 2, 3, 4 a 6 sa vypúšťa.
Článok 3, ods. 5 sa mení na Článok 2, ods. 1.
Článok 3, ods. 7 sa nahrádza nasledovne a zároveň sa označuje ako Článok 2, ods. 2:
(2) Vstup so psom je zakázaný:
a) do budovy materskej školy a do jej dvora,
b) do obchodov, všetkého druhu,
c) do budovy obecného úradu,
d) do budovy kultúrneho domu,
e) na miestny cintorín a do domu nádeje.
Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka,
nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz vstupu so psom
musí byť viditeľne označený značkou.
Článok 4 sa označuje ako Článok 3.
Článok 5 a 6 sa vypúšťa.
Článok 7 sa označuje ako Článok 4.

Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 24/2015 zo dňa 26. 3.
2015.

V Dulovej Vsi

Ing. Barbora Ježiková
starostka obce

Zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 7. 4. 2015.
Zvesené dňa:

OBEC DULOVA VES, 082 52 KOKOŠOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
DULOVA VES č. 01/2013
O PODMIENKACH DRŽANIA A CHOVU PSOV
V OBCI DULOVA VES

Dulova Ves 26. 3. 2015

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 04.07.2013 uznesením číslo 146/2013 bod a)

Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia:

Článok 1
Evidencia psov
Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za poplatok 1 €.
Článok 2
Vodenie psa
1)
Psa možno vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na
prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby
bolo možné psa ovládať v každej situácií.
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Vstup so psom je zakázaný:
do budovy materskej školy a do jej dvora,
do obchodov, všetkého druhu,
do budovy obecného úradu,,
do budovy kultúrneho domu
na miestny cintorín a do domu nádeje.
Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka,
nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz vstupu
so psom musí byť viditeľne označený značkou.
Článok 3
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1)
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný
exkrementy bezprostredne odstrániť.
2)
Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú
pomôcku (papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežné používané vrecko) na odstraňovanie
psích výkalov.
3)
Každý držiteľ psa, alebo ten kto vedie psa, ktorý znečistil verejné priestranstvo
výkalmi, je povinný bezodkladne odstrániť, vrecko s výkalmi uzatvoriť a vhodiť do
odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do nádoby na komunálny odpad.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia obce sú oprávnení vykonávať
orgány obce, hlavný kontrolór obce.
2)
Ostatné vzťahy neupravené týmto nariadením obce sa riadia „zákonom“. Týmto
nariadením nie sú dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných predpisov.
3)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výnos z pokút je príjmom obce.

