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Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona NR
SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona NR SR č.
102/2010 Z.z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len ,,VZN,,)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
o podmienkach držania psov na území obce Tvrdošovce a vodenia psov na verejných
priestranstvách

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie psov (suma úhrady za vydanie
náhradnej evidenčnej známky psa) a vodenia psov, vymedzenie miest zákazu voľného pohybu psa,
zákazu vstupu so psom a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
Článok 2
Evidencia psov
1.Úhrada za náhradnú známku činí 3,50 €.
Článok 3
Vodenie psa
1.Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov.1
2.Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na
obojku. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
Článok 4
Miesta so zákazom voľného pohybu psa a so zákazom vstupu so psom
1.Zakázaný je voľný pohyb psa na Nám. Sv. Štefana, v parku na Dolnej ulici, v parku na Hornej ulici.
2.Vstup so psom je zakázaný na:
a) do areálov materských škôl, školských zariadení,
b) na detské ihriská, športoviská, do areálu termálneho kúpaliska.
c) do všetkých verejnosti prístupných budov (zdravotnícke zariadenia, úrady, obchody
s potravinárskym sortimentom, zariadenia verejného a spoločného stravovania), okrem zariadení, kde
je to povolené a viditeľne označené.

Článok 5
Zamedzenie znečisťovania verejných priestranstiev
1.Zberné nádoby sú označené piktogramom.
Viditeľne označené zberné nádoby na zhromaždenie psích výkalov je zakázané použiť na iný odpad.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach č. uznesenia
32/27052014 písm. A, bod 4 zo dňa 27.05.2014 a nadobudne účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN obce Tvrdošovce č. 2/2012
o podmienkach chovu, držania a vodenia psov na území obce Tvrdošovce zo dňa 02.10.2012,
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 16/02102012 písm. A bod 11.

Ing. Marián Tóth
starosta obce

V Tvrdošovciach, dňa 12.06.2014

1-§4zákona NR SR č. 282/2002 v znení zákona č. 102/2010 Z.z.

