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Obecné zastupiteľstvo v Pružine podľa § 6 ods. 1, zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 platnom znení sa uznieslo a vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
sa upravujú podmienky držania psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na
území obce Pružina.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok:
a) stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa v prípade jej zničenia,
straty alebo odcudzenia,
b) úprava podrobnosti o vodení psov,
c) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
d) povinnosti pri znečistení verejných priestranstiev výkalmi psov.

Čl. II
Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa je povinný oznámiť obci, kde je pes evidovaný (§ 3 ods. 6 zák. č. 282//2002 Zl.z.)
do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil.

2. Na základe § 3 ods. 6 zák. č. 282/2002 Z. z. sa určuje suma úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky psa vo výške 3,00 EUR.

Čl. III.
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.

Čl. IV
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný

V súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 282/2002 Z. z. sa zakazuje voľný pohyb psa bez vôdzky na území
obce na nasledovných verejných priestranstvách:
a) verejné prístupné detské ihlisská, pieskoviská a športoviská,
b) areál základnej a materskej školy,
c) cintoríny, pamätníky a pietne miesta,
d) budova obecného úradu,
e) objekty školských, kultúrnych a športových zariadení.

Zákaz vstupu so psom na verejných priestransktvách vymedzených podľa ods. 1 sú viditeľne označené
piktogramom "Zákaz vstupu so psom".

Čl. V

Znečisťovanie verejných priestranstiev

V súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z. sa určujú podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
takto:
Ak pes znečístí verejné priestranstvo výkalmi je držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č. 3/2009
o podmienkach držania psov schválené uznesením OZ č. 5/2009 zo dňa 20. 03. 2009.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 27/2021
zo dňa 25. 06. 2021 a nadobúda účinnosť dňom 13.07.2021.

Michal Ušiak
starosta obce

