
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 

 č. 2/2018 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

v obci  Hudcovce 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hudcovciach sa na základe ustanovenie § 6 ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona 

č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).,  
 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hudcovce  dňa: 9.3.2018  

VZN schválené  Obecným zastupiteľstvom  v Hudcovciach  dňa: 6.6.2018 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hudcovce  dňa: 7.6.2018 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 23.6.2018 
 

 

 

 

 

  

 



Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 , ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v obci  Hudcovce 

 

§ 1 

Evidencia psov 

(1) Evidenciu psov vedie obec Hudcovce ( ďalej len obec) v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

zákon 282/2002).  

(2) Pes držaný viac ako 4 mesiace na území obce, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru 

alebo zariadenia na chov, musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou pripevnenou 

k obojku alebo prsnému postroju.  

(3) V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky obec vydá držiteľovi psa náhradnú 

známku za úhradu 1,50 eur.  

§ 2 

Vodenie psov 

Osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad, je povinná:  

a) vodiť psa na vôdzke bezpečne pripevnenej k obojku alebo prsnému postroju. Pevnosť vôdzky a 

jej dĺžka musí byť primeraná veľkosti psa a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej 

situácii,  

 

b) vodiť psa tak, aby zamedzila poškodzovaniu verejne prístupných priestranstiev a zariadení, 

spoločných priestranstiev bytových domov, kvetinových záhonov a verejnej zelene, chodníkov, 

komunikácií a iných spevnených plôch v obci,  

c) nezanechať nebezpečného psa na verejne prístupnom priestranstve bez dozoru. 

§ 3 

Zákaz vstupu so psom  

Na území obce sú tieto vymedzené tieto miesta, ,ktoré sú v správe obce a kde je vstup so psom 

zakázaný:  

a) detské  a futbalové  ihrisko, tenisový kurt,  

b) cintorín,  

c) areál a priestory materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

d) areál Domu smútku, priestory obecného úradu, kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice  

 

 

 



§ 4 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

(1) Ak pes znečistí verejne prístupné priestranstvo alebo zariadenie svojimi výkalmi, tieto výkaly 

musí osoba, ktorá ho vedie alebo vykonáva nad  psom dohľad  bezprostredne  odstrániť.  

§ 5 

Priestupky 

(1) Priestupky upravuje § 7 zákona o držaní psov. 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je v zmysle zákona o držaní psov priestupkom, ktoré  

prejednáva obec. 

(3).Obec môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia udeliť v blokovom konaní pokutu až  

do výšky 165 €. 

(4).Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Hudcovce. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hudcovciach 

dňa 6.6.2018 pod číslom uznesenia  4/2018 .                   .  

 

 

  

        Ing. Martina Bodnárová 

               starostka obce 

 

          

 


