Obecné zastupiteľstvo obce Haniska vydáva Všeobecné záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území
obce Haniska na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015
o vodení a držaní psov na území Obce Haniska
§1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto Všeobecného záväzného nariadenia obce Haniska (ďalej len „nariadenie“, alebo „VZN“) je
upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri vodení a držaní psov na území obce Haniska.
2. Toto nariadenie je záväzné v katastrálnom území Haniska pre všetkých obyvateľov obce Haniska, prechodne
sa zdržujúce fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so sídlom, alebo s pôsobnosťou v obci
Haniska.
3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie pojmov vychádza z ustanovení § 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov.
§3
Podrobnosti k evidencii psov
1. Obec vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil ohlasovaciu povinnosť podľa ust. § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov náhradnú
evidenčnú známku psa za odplatu 1,66 EUR.
§4
Vodenie psa
1. Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.
2. Vodiť psa na verejne prístupné miesta (mimo svojho domu, bytu, oploteného pozemku) a na miesta so
zákazom voľného pohybu psov možno len s náhubkom a na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo
na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
3. Ten kto psa vedie ho musí mať pod dohľadom po celú dobu vodenia.
4. Psa nie je možné ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach a vodiť ho pri jazde
bicyklom.
§5
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný
1. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie,
netýka sa nehnuteľnosti držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.
2. Obec Haniska zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách – všetky pozemné komunikácie (cesty
II, III. triedy, miestne komunikácie), parkoviská, chodníky, námestia.
3. Zakazuje sa vstup so psom:
a) do areálu futbalového ihriska obce Haniska
b) do areálu ZŠ Haniska
c) do areálu cintorína
d) do areálu Materskej školy

e) do areálu Zdravotného strediska
f) na detské ihriská
g) do budovy obecného úradu a domu kultúry
h) ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou, alebo značkou „vstup so psom zakázaný“
4. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti,
prípadne špeciálne označená nádoba určená na výkaly psov.
2. Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško (mikroténové,
igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na
vyžiadanie poverených osôb sa nimi preukázať.
§7
Priestupky
1. Na vymedzenie priestupkov, sankcií a predpokladov priestupkovej zodpovednosti sa použijú ustanovenia
definované v § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Haniska prostredníctvom poverených osôb. Poverenými
osobami sú určení zamestnanci obce Haniska, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií obecného
zastupiteľstva obce Haniska a hlavný kontrolór obce Haniska.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Haniska sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 25.5.2015
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.6.2015
4. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2008 zo dňa 5.12.2008
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