Obec Gánovce
v zmysle § 6 ods. 1, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.1, § 6 ods.3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.

2 /2018

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Gánovce.

Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie :






niektorých podmienok na držanie psov na území obce Gánovce,
sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa,
podrobnosti o vodení psa,
vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa a miesta, kde je vstup so psom zakázaný
upraviť povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

Čl. 2
Náhradná evidenčná známka pre psa
1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa obec Gánovce vydá za
úhradu držiteľovi psa náhradnú známku.
2. Výšku úhrady za túto známku obec Gánovce stanovuje na 3,00 €.

Čl. 3
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodenie psov ustanovuje § 4 zákona NR SR 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
2. Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Čl. 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
3. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejnom priestranstve. Dodatkové tabule, sú umiestnené pod
značkou s piktogramom “ Voľný pohyb psa zakázaný“, pes musí byť na vôdzke vo vymedzenom
území, pričom pre tieto účely sa za verejné priestranstvo považuje priestranstvo definované v
§ 2b ods.1 zákona o obecnom zriadení , vrátane následovných priestorov :











Verejné priestranstvo
Cintorín v časti Filice
Cintorín v časti Gánovce
Všetky chodníky, zelené pásy a miestne komunikácie
Areál MŠ v Gánovciach
Futbalové ihrisko
Detské ihrisko v časti Gánovce – pri minerálnom prameni
Detské ihrisko v časti Filice – pri železničnej stanici
Štátna cesta III. triedy a ostatné verejné priestory

Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu psa


Vstup so psom je zakázaný :
 Cintorín v časti Filice
 Cintorín v časti Gánovce
 Areál MŠ v Gánovciach
 Futbalové ihrisko
 Detské ihrisko v časti Gánovce – pri minerálnom prameni
 Detské ihrisko v časti Filice – pri železničnej stanici
 Minerálny prameň v Gánovciach a Filiciach
 Sakrálne stavby a ich nádvoria

Čl. 6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Po splnení povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov osoba, ktorá vedie psa vhodí vrecko s
výkalmi do odpadovej nádoby na to vyhradenej a označenej
2. Nádoby na to určené sa nachádzajú:
a) v časti Gánovce :
 pri futbalovom ihrisku,
 pri chodníku k ´minerálnemu prameňu
 pri vstupe na územie obce Hozelec
b) v časti Filice :
 pri vstupe na ul. Lesná
 na ul. Popradská
 ul. Filická č. d. 50

3. Držiteľ psa alebo osoba psa vedúca je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško
(igelitové, mikroténové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo a na vyžiadanie osôb oprávnených kontrolou dodržiavania tohto nariadenia, sa
pomôckami preukázať.

Čl. 7 Kontrola
1. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať starosta obce, poslanci
obecného zastupiteľstva, obce Gánovce , poverení zamestnanci obce a prípadne každý
občan.
2. Ak sa občan, majiteľ psa alebo osoba psa vodiaca dopustí priestupku podľa § 7 zákona
ods.1 a 2 písm. a) až c) môže mu byť uložená pokuta do 165 eur.
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. d)až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2003.
3. Návrh bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a web.stránke
www.ganovce.sk obce Gánovce od 24.5.2018 do 8.6.2018.
4. Na znení tohoto VZN sa uznieslo OcZ v Gánovciach na svojom zasadnutí dňa 28.6.2018,
uznesením č. 5/2018, pričom bola splnená podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Gánovce nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia
vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Gánovce.

V Gánovciach, 28.6.2018

Ing. Alžbeta Čekovská
starostka

