VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Malužiná
č. 2/2017
o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa,
o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných
priestranstiev na území obce Malužiná.

Obec Malužiná v zmysle § 6 ods.1 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vznp“) a podľa § 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 vznp. vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je ustanoviť sumu
úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, ustanoviť podrobnosti o vodení
psa, vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a upraviť
povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev.

Článok 2
Náhradná evidenčná známka
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Obec Malužiná vydá
držiteľovi psa náhradnú známku. Výška úhrady za túto známku je 1,0 €.
Článok 3
Podrobnosti o vodení psa
a) Vodenie psov ustanovuje § 4 zák. NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov vznp.
b) Psa možno vodiť 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.

Článok 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
Voľný pohyb psa je zakázaný na vymedzených lokalitách nasledovne:
- miestne komunikácie
- verejné priestranstvá – námestie v obci, hasičská zbrojnica, okolie kaplnky sv. Jána,
kultúrna pamiatka – „Haláš“, miestny rímsko-katolícky kostol
- cintorín a jeho okolie
- dom smútku a jeho okolie
- detské ihrisko a multifunkčné ihrisko

Článok 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný do budov a na pozemky vo vlastníctve alebo dlhodobom
nájme obce, ktoré obec využíva na samosprávne činnosti
a) budova obecného úradu,
b) budova hasičskej zbrojnice,
c) cintorín
d) domu smútku
e) detské ihrisko
f) multifunkčné ihrisko
Zákaz je vyznačený piktogramom „Zákaz vstupu so psom“.
2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zásahu.

Článok 6
Ustanovenie o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo osoba vedúca psa je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku na
odstránenie psích exkrementov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
2. Pri dodržaní zákonných podmienok, ktoré upravuje § 6 ods.1 zák. č. 282/2002 Z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov vznp., osoba, ktorá vedie psa, môže vrecko
s exkrementami vyhodiť do kontajnera v zmysle § 6 ods.2 vyššie citovaného zákona.
3. V prípade porušenia a nedodržania vyššie uvedených bodov 1 a 2 majiteľ psa bude
postihnutý pokutou.
Článok 7
Kontrola
Kontrolu dodržiavania VZN sú za obec Malužiná oprávnení vykonávať: starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a poverený zamestnanec obce.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 1/2014 o podmienkach chovu,
držania a vodenia psov na území obci Malužiná zo dňa zo dňa 5.4.2014.
3. Návrh VZN č. 2/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
pre psa, o ustanovení podrobností vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných
priestranstiev na území obce Malužiná bol v obci zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli obce Malužiná dňa 25.8.2017 a zvesený dňa 19.9.2017.
4. Toto VZN č. 2/2017 bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malužinej
dňa 25.9.2017, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie
VZN minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
5. Toto VZN obce Malužiná č. 2/2017 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Obce Malužiná.

Martin Španko, v. r.
starosta obce

