
 

Obec Hrašné, 916 14 Hrašné 3 

 

 

  

 

D o d a t o k č. 1 

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU   

 

č. 2/2011 

 

O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV  

 

 

 

 

V Hrašnom 12.12.2018  

 

 

 



 

Čl. 6 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

1) Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, 
ktorá psa vedie, netýka sa nehnuteľností držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo 
zabránené jeho úniku .  

2) Obec Hrašné zakazuje voľný pohyb psa na všetkých verejných priestranstvách – všetky 
pozemné komunikácie, parkoviská, chodníky, parky . 

3) Voľný pohyb psa v prípade mimoriadneho veterinárneho opatrenia je zakázaný na celom 
území obce .  

4) Pri odchyte túlavých psov a ich umiestnení do útulku sa postupuje v zmysle osobitného 
predpisu .  

Vstup so psom je zakázaný do :  

- Objektov samosprávy 
- Školských, zdravotníckych, kultúrnych zariadení, zariadení  verejného a spoločného 

stravovania 
- Športových zariadení s tým, že uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré boli 

privedené na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového 
podujatia 

- Prevádzok obchodov a služieb 
- Priestoru detských ihrísk, futbalového ihriska, pieskovísk a parkov 
- Na pietne miesta (pohrebiská, dom smútku)  
- Na miesta označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“ 
- Verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný, je každý vlastník nehnuteľnosti povinný 

viditeľne označiť zákazom vstupu so psom  
- Zákaz vstupu sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa .  

 
 
 

Čl. 7 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

1) V záujme dodržania hygieny, čistoty , ochrany verejného poriadku a bezpečnosti občanov, 
je držiteľ psa povinný : 

- vodiť psa tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných 
priestranstiev bytových domov (schodišťa, pivničných priestorov), verejnej zelene a pod.  

- ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly 
bezodkladne odstrániť, t.j. umiestniť ich do igelitového vrecúška a následne do zberných nádob na to 



určených, prípadne do zberných nádob na zmiešaný komunálny odpad, nie do zberných nádob na 
triedený odpad  

- dodržiavať všetky ustanovenia zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
v platnom znení .    

 

Na tomto dodatku č. 1 k VZN 2/2011 o niektorých podmienkach držania psov sa  uznieslo 
Obecné zastupiteľstvo v Hrašnom dňa  12.12.2018 uznesením číslo 7/2018 . 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom  1.1.2019.   

 

V Hrašnom dňa 12. decembra 2018  

 

 

 Starosta obce  

                                                                                                                    Mgr. Pavel Hučko 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.októbra 2018 
Návrh zvesený z úradnej tabule dňa 10. decembra 2018 

Prerokované dňa 12.12.2018 

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.decembra 2018  

 

 

 


