VZN 4/2014 o vodení a držaní psov

Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave na základe § 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 s použitím § 4 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
4/2014
o vodení a držaní psov na území obce Dúbrava
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť sumu úhrady za vydanú náhradnú známku,
podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psov a stanoviť
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
Článok 2
Stanovenie sumy za vydanú náhradnú známku
1) V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky Obec Dúbrava vydá náhradnú známku
za úhradu vo výške 3 €.
Článok 3
Podrobnosti o vodení psa
1) V obci je na miestach podľa čl. 4 odseku 1 možné vodiť psa, ktorý bude vedený na vôdzke
a označený evidenčnou známkou pripevnenou na obojku.
Článok 4
Zákaz voľného pohybu a vstupu psov
1) Zakazuje sa voľný pohyb psa na:
a) Námestí sv. Barbory,
b) uliciach: Banícka cesta, Záhradná, Na dolnej strane, Krátka, Na Erende, Mlynská,
Prosnie, Na Hôrke, Štepničná, Na Lán, Školská, Veľký Blbotník, Malý Blbotník, Kolónia
I., Kolónia II., Pri štadióne, Chrasť, Za lazy, Na bahnách,
c) plochách verejnej zelene – bývalý cintorín, na ulici Dolná strana,
d) nástupištiach autobusových zastávok,
2) Zakazuje sa v obci Dúbrava vstup na detské ihrisko a pieskovisko v areáli Základnej školy
s materskou školou, viacúčelové ihrisko, nový cintorín a do areálu ŠK Agro Baník Dúbrava
3) Obmedzenie uvedené v Čl. 4 odsek 2 sa nevzťahuje zákaz vstupu psov so špeciálnym
výcvikom – vodiace psy.
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Článok 5
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1) Ten, kto psa vedie na miestach uvedených v čl. 4 ods. 1 je povinný v prípade, že pes
znečistil tieto miesta výkalmi, bezodkladne tieto výkaly odstrániť spôsobom, že výkaly
umiestni do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo
k úniku pachu z výkalov do okolia.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Na tomto nariadení a uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dúbrava uznesením č. 60/2014 zo
dňa 6. 12. 2014 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2015

.......................................
Vladimír Janičina
starosta obce

