Obec Ladice
Ladice 219, 951 77 Ladice

Obec Ladice na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov a ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. : 2/2013
o niektorých podmienkach držania psov
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§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je úprava nasledovných podmienok
v oblasti držby a vodenia psov na území obce Ladice:
a.) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
b.) úprava podrobnosti o vodení psov
c.) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
d.) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
e.) úprava podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami
§2
Evidenčná známka psa
1. Evidenčná známka psa musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa.
2. Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov preukázať platnú
evidenčnú známku psa.
3. Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa v prípade odcudzenia,
straty alebo zničenia známky, sa stanovuje vo výške 1,15 Eur.
§3
Zákaz voľného pohybu psa
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejnom priestranstve pred obecným úradom
a kultúrnym domom v obci Ladice.
2. Na miestach, kde je pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia
v každom prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácii.
§4
Zákaz vstupu so psom
1. Zakazuje sa vstup so psom:
a.) na ihrisko
b.) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení
c.) do areálov pohrebísk
2. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov. Zákaz vstupu sa ďalej
nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa
osobitného zákona1 a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úlohy
civilnej ochrany.

§5
Znečisťovanie verejného priestranstva psami
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom na zber psích extrementov je nádoba slúžiaca na zber psích výkalov
alebo nádoba na zber komunálneho odpadu, ak ten, kto psa vedie, nemá bezprostrednú
možnosť požiť nádobu slúžiacu výlučne na zber psích výkalov.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia nie sú dotknuté ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ustanovenia všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo prerokované Obecným zastupiteľstvom
v Ladiciach na svojom zasadnutí dňa: 25. 04. 2013 a schválené uznesením číslo:
28/2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia obecným
zastupiteľstvom.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

––––––––––––––––––––––––––1

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

