VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 3/2014
KTORÝM SA USTANOVUJÚ NIEKTORÉ PODROBNOSTI
O VODENÍ PSOV

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“):

Čl. 1
Účel úpravy
1. Toto VZN ustanovuje niektoré podrobnosti o vodení psov na území mesta Dolný Kubín
podľa platnej legislatívy.

Čl. 2
Evidencia psov a náhradná známka
1. Evidenciu psov v zmysle príslušného zákona vedie Mesto Dolný Kubín.
2. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky Mesto Dolný Kubín vydá držiteľovi
psa náhradnú známku za úhradu 2 eura.

Čl. 3
Vodenie psov
1. Vodiť psa je možné len v súlade s príslušným zákonom a týmto VZN.
2. Vymedzené miesta, kde je vstup so psom zakázaný:
a) športoviská, detské ihriská a pieskoviská v správe Mesta Dolný Kubín,
b) cintoríny vymedzené oplotením v správe mesta Dolný Kubín,
c) miesta na ktorých sú budovy a areály materských a základných škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Dolný Kubín.
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Čl. 4
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.

Čl. 5
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) mestská polícia
b) orgán Policajného zboru SR

Čl. 6
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší príslušné ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 04.02.2014 na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín
a zverejnený na internetovej stránke Mesta Dolný Kubín.
2. Toto VZN:
a) bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 221/2014
zo dňa 20.02.2014,
b) vyhlásené dňa 21.02.2014 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín,
c) nadobúda účinnosť dňa 08.03.2014.

Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín
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