
VZN Obce Fačkov č. 04/2011, ktorým sa upravujú podmienky držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fačkov č. 04/2011,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov 

Obecné zastupiteľstvo vo Fačkove na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým 
sa upravujú podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o psoch) 
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fačkov

Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

1. Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života 
občanov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava chovu a držania psov na území obce. 

2. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „VZN“)  sa  vydáva  s cieľom  úpravy 
podmienok vodenia psa, voľného pohybu psa, zákazu vstupu so psom, riešenia likvidácie 
výkalov a rozsahu evidencie psov v katastrálnom území Obce Fačkov (ďalej len „obec“), 
ustanovených zák. o psoch.

3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 
Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákonníka 
a osobitných predpisov.

Čl. 2
Vodenie psa

Základné pravidlá o vodení psa sú upravené v § 4 zák. o psoch. Pri vodení psa je 
osoba,  ktorá  psa  vedie,  povinná  konať  tak,  aby  v danej  situácii  nevyvolávala  u občanov 
zbytočné  pochybnosti  o dobrom  zaobchádzaní  so  psom  a všeobecnej  užitočnosti  držania 
a výcviku psov. 

Čl. 3
Voľný pohyb psa

1. V zastavanom území obce (intraviláne) je voľný pohyb psa zakázaný.
2. Voľným pohybom psa  pre  tento  účel  nie  je  pohyb  psa  bez  vôdzky  mimo  chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho 
vedie. 

Čl. 4
Vstup so psom

Vstup so psom je zakázaný na nasledovných miestach: 
 detské ihriská, areál základnej školy, športové ihriská
 cintorín, okolie kostola
 areál obecného úradu a kultúrneho domu
 obchodné prevádzkové jednotky. 
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Čl. 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Výkaly,  ktorými  pes  znečistí  verejné  priestranstvo  je  ten,  kto  psa  vedie,  povinný 
bezprostredne odstrániť a zabaliť do mikroténového vrecka.

2. Vrecka s výkalmi je možné vhodiť do verejných smetných košov na komunálny odpad, 
alebo do smetných nádob na komunálny odpad.

 

Čl. 6
Evidencia psov 

1. Evidenciu  psov ako aj  súvisiacej  agendy vedie  poverený zamestnanec  OcÚ v rozsahu 
podľa tabuľky v prílohe č. 1 tak, aby poskytla údaje potrebné napr. na možnú identifikáciu 
psa.

Čl. 7
Priestupky

Porušenie  zák.  o psoch a tohto  VZN je  priestupkom podľa zák.  o psoch.  Skutkové 
podstaty priestupkov, sankcie a príslušnosť pri prejednávaní upravuje § 7 zák. o psoch.   

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Fačkove dňa 26.  08.  2011 
znesením č. 36/2011 a nadobúda účinnosť 01. 10. 2011.

Vo Fačkove, dňa 09. 09. 2011

Ing. Miroslav Mikula
                    starosta obce 
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