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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE GȎTOVANY
č. 2/2016
O VODENÍ A DRŢANÍ PSOV NAÚZEMÍ OBCE GȎTOVANY

Návrh VZN č. 2/2016 vyvesené na úradnej tabuli v obci: 11.10.2016
Návrh VZN č. 2/2016 vyvesené na webovom sídlewww.gotovany.ocu.sk:11.10.2016
VZN č. 2/2016 schválené dňa: 28.10.2016 uznesením č. 113
VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť dňa: 22.11.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Gôtovany na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 6, § 4
ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gôtovany č. 2/2016
o vodení a drţaní psov naúzemí obce Gôtovany
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je stanoviť práva a povinnosti osôb pri držaní psa v obci,
sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky,ustanoviť podrobnosti o vodení psov
a ustanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
Článok 2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia"). 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.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
evidenčné číslo psa,
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
a)
b)
c)
d)

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
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5. 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 o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. 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.
Článok 3
Stanovenie sumy za vydanie náhradnej evidenčnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Obec Gôtovany
vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu v sume 3,50 €.
Článok 4
Zákaz voľného pohybu a vstupu psov
1. Zakazuje sa voľný pohyb psov v zastavanom území obce Gôtovany.
2. Zakazuje sa v obci Gôtovany vstup so psom na verejné detské ihrisko vo vyšnej časti obce
Gôtovany a do areálu pohrebísk v obci Gôtovany.
3. Obmedzenie uvedené v článku 4 odsek 2 sa nevzťahuje zákaz vstupu psov so špeciálnym
výcvikom – vodiace psy.
Článok 5
Podrobnosti o vodení psa
V obci so zákazom voľného pohybu psov je možné vodiť psa, ktorý bude vedený na
vôdzke, pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.

Článok 6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť. Výkaly odstráni tým spôsobom, že ich umiestni do nepriepustného
vrecka a následne umiestni do kontajnera na tento účel určeného a označeného.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o podmienkach
držania psov na území obce Gôtovany.
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1.
2.

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch sa uznieslo na tomto nariadení uznesením č. 113
zo dňa 28.10.2016
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 15.
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Gôtovanoch dňa 7.11.2016

JOZEF CÚT
starosta obce
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