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VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Palárikove dňa 30.05.2019
Uznesením číslo 3/190530

Obecné zastupiteľstvo v Palárikove v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 3 ods. 6, § 5 ods. 1,2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov
sa uznieslo
na tomto
všeobecne záväznom nariadení
o určení výšky úhrady za vydanie náhradnej známky pre držiteľov psov
a o vymedzení miest na území obce Palárikovo, kde je voľný pohyb psa
zakázaný, a kde ja zakázaný vstup so psom:

§1
Suma úhrady za náhradnú známku
(1) Obec vydá náhradnú známku držiteľovi zaevidovaného psa za úhradu sumy
vo výške 3,50 Eur.
§2
Vymedzenie miest
(1) Zakazuje sa voľný pohyb psa na týchto miestach:
a) na námestiach,
b) v parkoch,
c) v športovom areáli na ulici Petra Jilemnického,
d) na verejných priestranstvách, všetkých komunikáciách, chodníkoch,
parkoviskách, plochách verejnej zelene a na ostatných miestach,
označených zákazom voľného pohybu psov.
(2) Zakazuje sa vstup so psom do týchto miest:
a) na detské ihriská,
b) na detské pieskoviská,
c) na športoviská,
d) do areálov a budov škôl a školských zariadení,
e) do zdravotníckych zariadení,
f) na pietne miesta,

g) k pamätníkom,
h) do areálov cintorínov,
i) do priestorov ďalších objektov vo vlastníctve obce, ktoré sú označené
zákazom vstupu so psom.
(3) Miesta, na ktorých je zakázaný voľný pohyb psa sú označené tabuľkou
s príslušným piktogramom a nápisom „Zákaz voľného pohybu psa“.
(4) Miesta, kde je zakázaný vstup so psom sú označené tabuľkou s príslušným
piktogramom a nápisom „Zákaz vstupu so psom“.
§3
Podrobnosti o vodení psa
(1) Základné pravidlá vodenia psa sú ustanovené v zákone č. 282/2002 Z. z.
o niektorých podmienkach držania psov.
(2) Pokiaľ osoba, ktorá psa vedie, nie je schopná psa ovládať ústnymi povelmi,
alebo pes na ústne povely nereaguje, je osoba, ktorá psa vedie, povinná psa
pripnúť na vôdzku primeranej dĺžky.
§4
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
(1) Kto vedie psa mimo chovného priestoru je povinný dbať o čistotu
verejného priestranstva. Ak príde k jeho znečisteniu psími výkalmi, je ten
kto vedie psa, povinný tieto okamžite odstrániť.
(2) Určeným miestom na uloženie psích výkalov sú nádoby na zmesový
komunálny odpad, nádoby na uličné smeti, prípadne špeciálne nádoby
určené na výkaly psov.
§5
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa VZN obce Palárikovo číslo 01/2012 o niektorých podmienkach
držania psov na území obce Palárikovo.

§6
Účinnosť
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Palárikove dňa 30.05.2019 uznesením číslo 3/190530.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.

Mgr. Ľubica Karasová
starostka obce

