-1VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Trstín dňa: 30.06.2021
VZN zvesené dňa:

Obecné zastupiteľstvo v Trstíne na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov /ďalej len zákon o držaní psov/, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení /ďalej len VZN/:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TRSTÍN
č. 88/2021
o niektorých podmienkach držania psov

-2§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok a spôsobu života obyvateľov,
zabezpečenie verejného poriadku a niektorých podmienok držania psov.
§2
Predmet úpravy
Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj
súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. Nevzťahuje sa na psov
služobných, používaných podľa osobitných predpisov.
§3
Evidencia psov
1. Podmienky evidencie psov upravuje § 3 zákona o držaní psov.
2. Úhrada za náhradnú známku v prípade straty, zničenia alebo odcudzenia sa stanovuje
vo výške nadobúdacej ceny známky, najviac do výšky 3,50 €.
3. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa v zmysle zákona
o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. § 19 ods. 9 (t.j. čipom obsahujúcim
základné údaje o psovi a jeho majiteľovi)
§4
Vodenie psa
1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § 4 zákona o držaní psov.
2. Osoba, ktorá psa vedie, alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
polície preukázať totožnosť psa známkou.
3. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
§5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Zakazuje sa:
- voľný pohyb psov v intraviláne obce,
- voľný pohyb psov v extraviláne obce na miestach označených zákazom,
- opustenie psa na verejnom priestranstve /pred obchodom, úradom, zdravotným
strediskom, a pod./,
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve /aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného
náhubkom/.
2. Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
- zdravotné stredisko,
- obecný úrad, dvor za obecným úradom a priestor pred sokolovňou,
- celý športový areál – futbalové ihrisko,
- areál základnej školy a materskej školy,
- cintoríny.

-3§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú
pomôcku na odstraňovanie psích výkalov.
2. Pokiaľ pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je povinnosťou držiteľa, alebo
toho, čo psa vedie, okamžite znečistenie odstrániť a vrecko s výkalmi vhodiť do
nádoby na to určenej (nádoby sú rozmiestnené na verejných priestranstvách v obci
a sú riadne označené) alebo do nádoby na komunálny odpad.
§7
Priestupky a sankcie
1. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN obce Trstín č. 50/2012 o niektorých podmienkach držania
psov zo dňa 11.09.2012.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Trstín sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Trstíne dňa 29.06.2021 uznesením číslo 31.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Trstín č. 88/2021 nadobúda účinnosť dňom
01.08.2021.
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Peter Hlávek
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