Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny, na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre územie obce Malatíny
toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Malatíny
č. 1/2014
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na území obce Malatíny.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len“ VZN“) je podrobnejšie
upraviť podmienky vodenia psov a vymedziť miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný
ako aj vymedziť miesta kde je vstup so psom zakázaný.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve alebo v užívaní obce Malatíny. Verejným priestranstvom sú
priestory pred nájomnými obytnými domami a kultúrneho domu.
2. Verejnými budovami sú budovy obecného úradu, materskej školy, kultúrneho domu,
nájomné obytné domy
Článok 3
Evidencia psov
1. Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.
Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť. Prvá známka sa vydá držiteľovi psa
bezodplatne.
2. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný oznámiť do 14 dní obecnému úradu Malatíny. Obec vydá za úhradu 1,50
EUR náhradnú známku.
Článok 4
Vodenie psa

1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov (Polícia SR, poverené osoby obce Malatíny ), preukázať totožnosť
psa evidenčnou známkou.
Článok 5
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
a kde je zakázaný vstup so psom.
1. Zakazuje sa nechať voľne sa pohybovať psa na verejnom priestranstve a spoločných
priestoroch obytných domov (okrem vodiaceho a služobného psa počas zákroku).
2. Na miestach na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, môže byť pes vedený len na
vôdzke. Miesta na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, musia byť viditeľne označené.
3. Zakazuje sa vstup so psom:
a) na detské ihriská a pieskoviská, do verejných budov, parkov, na cintoríny, pietne
miesta, kultúrne a sociálne zariadenia,
b) do športových zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb.
4. Zákaz vstupu so psom do priestorov a zariadení uvedených v odseku 3 musí byť viditeľne
označený značkou „Vstup so psom zakázaný“.
5. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
Článok 6
Povinnosti pri znečistení verejných priestranstiev psom.
1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný na verejne prístupných miestach
bezodkladne odstrániť psie výkaly a umiestniť ich do odpadovej nádoby v primeranom
obale.
Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 26.05. 2014.
2. Návrh tohto nariadenia prerokovalo obecné zastupiteľstvo obce Malatíny dňa 12.06. 2014.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o vodení psov na území obce Malatíny, nadobúda účinnosť dňom 27.06. 2014.
4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 obce Malatíny o podmienkach držania
psov na území obce.

Ing. Peter Petho
starosta obce

