Obec Hatné v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorých predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva pre územie obce Hatné
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HATNÉ
č. 84/N/2018
O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE HATNÉ
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) podrobnejšie upravuje niektoré
ustanovenia zákona č. 282/2002 Z.Z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
2. VZN upravuje niektoré podmienky držania, evidencie a vodenia psov, ako aj niektoré
súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a
ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov obce Hatné.
3. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov1.
§2
Evidencia psov
1. Prihlasovanie psov, evidenciu a vydávanie známok vykonáva obec Hatné v súlade s
ustanoveniami § 3 zákona.
2. Obec Hatné vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie v obci Hatné evidenčnú známku
psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce Hatné, a
údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
3. Vydávanie prvej známky je za 1,50 eur.
4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť
obci Hatné. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku.
5. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,- eur.
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Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o
Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.

§3
Podrobnosti o vodení psa
Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne upevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácií.
§4
Voľný pohyb psa
1. Voľný pohyb psov na území obce Hatné je zakázaný na týchto miestach, ktoré sú vo
vlastníctve obce alebo v správe obce:
a) plochy verejnej zelene
b) miestne komunikácie
c) verejné priestranstvá
d) športové ihriská
e) v centrálnej zóne obce – pešia zóna
2. Miesta vymedzené podľa ods. 1 musia byť viditeľne označené.
§5
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný do týchto verejne prístupných miest, ktoré sú vo vlastníctve
obce alebo v správe obce:
a) detské ihriská a pieskoviská
b) budova kultúrneho domu
c) budova obecného úradu
d) areál a priestory škôlky a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné
e) budova domu smútku
f) priestory hasičskej zbrojnice
g) cintoríny
2. Miesta vymedzené podľa ods. 1 musia byť viditeľne označené.
3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov. Zákaz vstupu sa ďalej
nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zákona a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný znečistenie
bezodkladne odstrániť.
§7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a platné všeobecné
záväzné nariadenia obce Hatné.

2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatné č. 41/N/2008 o
podmienkach držania psov na území obce Hatné.
3. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hatné dňa 22.6.2018 uznesením
č. 22/2018 a nadobúda účinnosť dňa 17.7.2018.

V Hatnom, dňa 2.7.2018
Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

Vyvesené:2.7.2018
Zvesené:
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Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

