Obec GEMERISKÁ VES na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 282/2002 Z.z
o podmienkach držania psov v y d á v a pre územie obce GEMERSKÁ VES

VŠEOBECNE Z Á V Ã Z N É NARIADENIE
č. 2/2011
o podmienkach držania a chovu psov
na území obce G E M E R S K Á V E S

§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
držania ,chovu, výcviku psov, zákazu vstupu so psami a vodenie psov na území obce
GEMERSKÁ VES.

§2
2. Obec GEMERSKÁ VES na svojom území ukladá nasledovné povinnosti majiteľov psov:
a) držanie a chov psov
b) výcvik psov
c) vodenie psov
d) zákaz vstupu so psami
e) povinnosť nahlásiť psa do evidenie obce po uplynutí zákonom stanovenej lehoty do 30
dní ( § 3 zákona č. 282/2002 Z.z. )
f) povinnosť odsrániť výkaly po psovi z verejného priestranstva voditeľom psa
g) povinnosti držiteľa resp. voditeľa v prípade uhryznutia cudzej osoby psom
2a ) Obec GEMERSKÁ VES na svojom území umožní držanie a chov psov pre majiteľov
výhradne vo svojich ohradených priestoroch, ktoré má majiteľ v osobnom vlastníctve
v prenájme alebo kde má majiteľ trvalý pobyt.
2b) Výcvik psa je zakázaný v zastavanej časti obce a vo vzdialenosti kratšej ako 100 m
od obývanej časti obce.
2 c) Vodiť psa môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej
situácii a to len s náhubkom v prípade nebezpečnýh psov v celom katastri obce.

- 22 d) V obci Gemerská Ves je prísny zákaz vstupu so psom na nižšie uvedené priestory:
- na priestranstvo miestneho parku
- do priestranstiev a celého areálu základnej a materskej školy
- v priestoroch miestnych cintorínov
- na futbalové ihrisko
- do priestranstiev a okolia obecného úradu
2 e) Držiteľ je povinný nahlásiť psa do evidenie obce do 30 dní po uplynutí 90 dňovej lehoty
na zaevidovanie .
2 f) Držiteľ alebo voditeľ psa je povinný odstrániť výkaly po psovi z verejnýh priestranstiev do
nádob nato určených a označených v obci.
2 g) V prípade uhryznutia je povinný držiteľ alebo voditeľ nahlásiť svoje údaje uhryznutému a
prípad hlásiťi obci, kde je pes evidovaný

§3
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) - poruší podmienky držania a chovu psov podľa § 2 ods. 2 a)
b) - vykoná výcvik psa v zastavanom priestore obce a vo vzdialenosti kratšej
ako 100 m od obývanej časti obce
c) - vedie nebezpečného psa v katastri obce bez náhubku
d) - vojde so psom do priestorov, kde je vstup zakázaný podľa § 2 ods.2d).
e) - nevykoná povinnosť zaevidovania psa v obci
f) - na verejných priestranstvách neodstráni výkaly po psovi
g) - zanedbá povinnosti v prípade uhryznutia cudzej osoby so psom
2) Za pristupok podľa
a) podľa § 2 a ) a 2 c) Obec Gemerská Ves uloží pokutu do výšky 30,- €.
b) podľa § 2 b) a 2 d), 2e), 2f), 2g) Obec Gemerská Ves uloží pokutu do výšky 50,- €.
3) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.
4) Ak držiteľ psa sa dopustí priestupkov uvedených v § 3 opakovane možno mu uložiť
pokutu do výšky 2 násobku pokút uvedených v § 3 ods. 2.

§4
1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu, odkazuje na
zákon SNR č. 282/2002 Z.z.o podmienkach držania psov.
2) Toto všeobene záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi na
svojom zasadnutí dňa 21.11.2011 uznesením č. 80/2011 s 3/5-vou väčšinou všetkých

-3poslancov.
3) Zmeny a doplnky k tomuto VZN možno prijímať iba písomným dodatkom a a so súhlasom
3/5-ovej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
4) VZN nadobúda účinnosť dňa 21.11.2011
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