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Obecné zastupiteľstvo v Tehle na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ
1/2016

NARIADENIE

o držaní psov na území obce Tehla
§1
Účel úpravy
1. VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce Tehla podľa platnej legislatívy.
§2
Náhradná známka
1. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia známky, mesto Prievidza vydá držiteľovi náhradnú
známku za úhradu 1,50 €.
§3
Vodenie psov
1. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu psov, podľa § 4, možno len na vodidle bezpečne
pripevnenom na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vodidla a jeho dĺžka musia byť primerané
psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Zakazuje sa vodiť psov:
a) na cintoríny
b) do priestoru športových ihrísk,
c) do areálu materskej školy.
3. Je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve.
4. Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechania bez dozoru na verejnom
priestranstve.
5. Je zakázané uviazať psa v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok a úradov.
§4
Voľný pohyb psov
1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území obce Tehla. Územie je
označené dopravnými značkami TEHLA –Töhöl.
2. Miesta so zákazom vstupu so psom sú viditeľne označené tabuľou a nápisom „Vstup so psom
zakázaný.“
§5
Znečistenie verejného priestranstva
1. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie
exkrementy z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na komunálny odpad.
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§6
Kontrola
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN a príslušných zákonov sú oprávnení vykonávať
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
§7
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2004 o chove, vodení a držaní psov na území obce
Tehla.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Tehle dňa 27.5.2016 a schválilo ho
uznesením č. 11/2016.
2. Podľa § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Tehla a na internetovej stránke obce od
10.5.2016 do 26.5.2016.
3. Toto VZN č. 1/2016 o držaní psov na území obce Tehla nadobúda účinnosť 15-tym dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Tehla.

V Tehle, dňa 3.5.2016
Ing. Ivan Žigrai
starosta obce

