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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ust. § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, odst. 3, písm. g) a m) cit. zák. a v
súlade s ust. §3, 4, 5 a 6 zákona c. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov (dalej len zákon o držaní psov)
v y d á v a pre územie obce K r a j n é toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013
o niektorých podmienkach držania psov
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého
spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých
podmienok držania psov.
§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia
psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov
(viď § 1 odst. 2 zákona o držaní psov).
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného
zákona a osobitných predpisov.
§3
Evidencia psov
1. Evidenciu psov vedie oddelenie daní a poplatkov Obce Krajné.
2. Obec Krajné vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.

3. Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 1,- €
4. Daňová povinnosť vlastníka resp. držiteľa psa je upravená vo VZN obce Krajné o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§4
Vodenie psa
1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psa (§ 4 zákona)
2. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
polície preukázať totožnosť psa známkou.
3. Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
4. Psa nie je prípustné.
a) vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa
b) ponechať samého bez uviazania na verejnom mieste.
5. Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce
Krajné, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. verejným priestranstvom sa rozumejú
najmä: miestne komunikácie, cesty, chodníky, parkoviská, trhové miesta.
§5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný: do budovy Obecného úradu, Základnej školy s
materskou školou, viacúčelového ihriska pri Základnej škole s materskou školou,
zdravotného strediska, na cintorín, do obecného špotrového areálu, obchodov,
kostolov a do iných budov označených "Zákaz vstupu so psom", okrem vodiacich
psov v zmysle platných predpisov.
§6
Znečistovanie verejných priestranstiev
1. Na verejných priestranstvách je osoba, ktorá vykonáva dohľad, povinná výkaly
bezprostredne odstrániť ich vložením do najbližšieho kontajnera na komunálny
odpad, ktorý je umiestnený obcou na verejnom priestransvte.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje
starosta.

2. Ostatné vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v
súlade s ostatnými osobnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o ochrane
zvierat č. 115/1995 Z. z., zákonom o veterinárnej starostlivosti č. 337/1998 Z. z. v
znení zákona č. 70/2000 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z. a vyhláškou o chove
spoločenských zvierat č. 231/1998 Z. z.
3. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Krajné č. 8/2008 o
niektorých podmienkach držania psov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2009.
4. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krajnom dňa 13.06.2013
uznesením č. 2/2013 časť A bod 5)
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 02.07.2013.

V Krajnom, dňa 17.06.2013

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

