Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN - 8/2022

OBEC KECHNEC
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC

č. 8/2022
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na kalendárny rok 2022

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:

5.11.2021
5.11.2021
20.11.2021

VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

8.12.2021
9.12.2021
1.1.2022

Obec Kechnec v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom
záväznom nariadení.

Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je na území obce Kechnec najmä vymedziť miesta, kde je voľný pohyb
psa zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný, sumu úhrady za vydanie evidenčnej
známky psa a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.

Čl. 2
Miesta v obci Kechnec, kde je voľný pohyb psa zakázaný
1. Zakazuje sa voľný pohyb psa, s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom, na týchto miestach:
a) na námestiach, na amfiteátri
b) v parkoch.
2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný podľa odseku 1, sú viditeľne označené
umiestnením tabuľky s nápisom „Zákaz voľného pohybu psa“ a s grafickým zobrazením siluety
psa a vodiacej osoby v červenom preškrtnutom kruhu.

Čl. 3
Miesta v Obci Kechnec, kde je vstup so psom zakázaný:
1. Zakazuje sa vstup so psom, s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom, na tieto miesta vo
vlastníctve a správe obce:
a) detské ihriská a pieskoviská,
b) verejné plochy zelene,
c) cintorín,
d) areály a budovy školských zariadení,
e) budova Obecného úradu,
f) hracie plochy Športového areálu a iné verejnosti prístupné športoviská,
g) Sociálny-zdravotný komplex.
2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný podľa odseku 1 sú označené tabuľkou s nápisom
„Zákaz vstupu so psom“ a s grafickým zobrazením siluety psa v červenom preškrtnutom kruhu.

Čl. 4
Suma úhrady za vydanie evidenčnej známky
1. Prvé vydanie evidenčnej známky pre psa vydanej v súlade s osobitným predpisom1) je
bezplatné.
2. Výška úhrady nákladov spojených s vyhotovením náhradnej evidenčnej známky pre psa je
stanovená vo výške 3,00 €.

Čl. 5
Povinnosti držiteľa psa, priestupky a pokuty
1. Povinnosti držiteľa psa sú upravené v osobitných právnych predpisoch.1)
2. Držiteľ psa
a) prihlasuje psa v zmysle osobitného predpisu1) do evidencie psov, ktorú vedie Obecný
úrad v Kechneci.
b) je v zmysle osobitného predpisu1) povinný nahlásiť včas každú zmenu a skutočnosti,
ktoré sa zapisujú do evidencie psov podľa osobitného predpisu, najmä stratu psa, stratu
evidenčnej známky, úhyn psa a pod.
c) preukazuje totožnosť psa evidenčnou známkou vydanou Obecným úradom v Kechneci.
d) je podľa VZN o miestnych daniach na území obce Kechnec po dovŕšení 6 mesiacov
veku psa, resp. do 30 dní odo dňa jeho nadobudnutia, povinný podať správcovi dane za
psa daňové priznanie a v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyrubení dane, daň aj zaplatiť.
3. Vodenie psa
a) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
c) vodiť psa smie na miesta so zákazom voľného pohybu psov len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Podľa osobitného právneho predpisu1) ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten,
kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a uložiť ich na určené miesto,
ktorým sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie
výkaly.

Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1. Práva a povinnosti chovu a držania psov zahŕňa zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č.
274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kechneci uznesením č. .............. zo
dňa 8.12.2021.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 8/2021, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat na kalendárny rok 2021.

Čl. 8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov
1)

