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VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020

Matúš Leňo
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o držaní psov“) vydáva pre územie
obec Kolonica toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 02/2020
o držaní psov na území obce Kolonica
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje sumu úhrady za náhradnú známku,
podrobnosti o vodení psa, miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, miesta, kde je vstup so psom
zakázaný a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
§2
Suma úhrady za náhradnú známku
Suma úhrady za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 2,- Eur.
§3
Podrobnosti o vodení psa
1.

Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený evidenčnou
známkou.

2.

Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len
na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

3.

Ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom po celú dobu vodenia.

4.

Psa nie je prípustné ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach a vodiť
ho pri jazde bicyklom.

5.

V prípade, že pes bude voľne pobehovať bez doprovodu majiteľa alebo osoby, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, bude majiteľovi psa uložená
pokuta vo výške 35,- €

§4
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
2

1.

Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) pred Potravinami a Pohostinstvami,
b) na miestach s upravenou kvetinovou výzdobou a výsadbou zelene,
c) na zastávkach autobusu,
d) pred ZŠ a MŠ.

2.

Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území obce.

3.

Zákaz voľného pohybu psa neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne
ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.
§5
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný

1.

Vstup so psom zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) do areálov a objektov škôl a školských zariadení,
c) do areálov a objektov športovísk
d) do areálov cintorínov,
e) do kultúrno-spoločenských objektov,
f) ďalšie miesta, ktoré sú označené zákazom vodenia psov

2.

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
§6
Záverečné ustanovenie

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo v Kolonici na zasadnutí dňa
a nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2020.

uznesením č. xxx/2018

Matúš Leňo
starosta obce
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