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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lada
č. 2/2018
o podmienkach držania a chovu psov v Obci Lada
Obecné zastupiteľstvo Obce Lada / ďalej len „OZ“ / v súlade s § 6 ods. 1. zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia:
Článok 1
Evidencia psov
Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za poplatok 1€.

Článok 2
Vodenie psa
Psa možno vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na
prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a je dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.

Vstup so psom je zakázaný:
a/
b/
c/
d/
e/

do budovy materskej a základnej školy a do jej dvora,
do obchodov, všetkého druhu,
do budovy obecného úradu,
do budovy kultúrneho domu,
na miestny cintorín a do domu nádeje.

Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok
vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.
Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou.

Článok 3
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný
exkrementy bezprostredne odstrániť.
2. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú
pomôcku /papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežné používané vrecko/ na
odstraňovanie psích výkalov.
3. Každý držiteľ psa, alebo ten kto vedie psa, ktorý znečistil verejné priestranstvo
výkalmi, je povinný bezodkladne odstrániť, vrecko s výkalmi uzatvoriť a vhodiť
od odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do nádoby na komunálny odpad.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia obce sú oprávnení
vykonávať orgány obce, hlavný kontrolór obce.
2. Ostaté vzťahy neupravené týmto nariadením obce sa riadia „zákonom“.
Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov
a osobitných predpisov.
3. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní. Výnos z pokút je príjmom obce.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 bol vyvesený na úradnej
tabuli od 20.02.2018 do 12.03.2018.
5. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lade dňa 12.03.2018.
6. VZN nadobúda účinnosť 29.03.2018

V Lade 20.02.2018

Vyvesené : 13.03.2018

Zvesené : 28.03.2018

Ing. Milan Hudák
starosta obce

