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Obec Podskalie podľa § 6 odst.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 vydáva pre územie obce Podskalie toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 1-02/2021
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku
na území Obce Podskalie

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Podskalie týmto všeobecne záväzným nariadením č. 1-02/2021 o vodení psov na
území obce Podskalie (ďalej len ako ,, VZN“ alebo nariadenie“) v súlade s § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods.6, § 5
ods.1 a § 6 ods.3 zákona č.282/2002 Z.z. upravuje niektoré podmienky držania psov na
území obce Podskalie.
2. Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov sú upravené zákonom
č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov.

Článok 2
Účel nariadenia
1. Účelom tohto VZN je v súlade s platnou právnou úpravou určiť:
a) stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa v prípade jej
zničenia, straty alebo odcudzenia
b) podrobnosti vodenia psov,
c) miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
d) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
osobu, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Článok 3
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. Známka je neprenosná na iného psa. Držiteľ psa je povinný odcudzenie, zničenie alebo
stratu evidenčnej známky psa oznámiť obci Podskalie do 14 dní od zistenia skutočnosti.
2. Na základe § 3 ods.6 zák. č.282/2002 Z.z. sa určuje suma úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky psa vo výške 2,00 €.

Článok 4
Podrobnosti vodenia psa
V súlade s § 4 ods. 5 zák. č.282/2002 Z.z. sa určujú podrobnosti o vodení psa takto:
1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.

Článok 5
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný
1. V súlade s § 5 ods.1 písm.b) zák. č.282/2002 Z. z. sa vymedzujú miesta, kde je vstup so
psom zakázaný:
a) verejne prístupné detské ihriská, pieskoviská a športoviská
c) cintorín, pamätník,
d) budova obecného úradu,
e) objekty kultúrnych a športových zariadení.

Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické
predpisy, nariadenia obce ( verejný poriadok obce), nesmie ohrozovať zdravie
a bezpečnosť osôb a iných zvierat, životné prostredie a tiež ani poškodzovať verejný
a cudzí majetok.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo alebo iné verejné priestory výkalmi, držiteľ psa
alebo ten kto psa vedie, je povinný bezodkladne a ihneď odstrániť psie výkaly.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2021
Podskalie o niektorých podmienkach držania psov schválené uznesením OZ č. 5/2021
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
Podskalí č. 14/2021 zo dňa 12. 7. 2021 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce

V Podskalí dňa 12.7.2021

Zuzana Dočekalová
starostka obce v.r.

