Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčky
č. 1/2020
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lúčky
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach v súlade s ustanovením §6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s §2 - §7 zákonom č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčky o niektorých podmienkach držania psov (ďalej len „VZN“)

§1
Predmet úpravy
Týmto VZN obec Lúčky:
a) určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
b) upravuje podrobnosti o vodení psov
c) vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný
d) určuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný
e) upravuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami
f) upravuje kontrolu
g) upravuje priestupky
§2
Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1) Obec vedie evidenciu psov na Obecnom úrade Lúčky. Držiteľ psa dostane pri zapísaní

psa do evidencie evidenčnú známku psa bezodplatne.
2) V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa

zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky.
3) Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje na 3,50 €.

§3
Podrobnosti o vodení psov
1. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných
priestranstvách nachádzajúcich sa na území obce.
2. Vodiť psa na verejnom priestranstve je možné len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané aby
držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii.
3. Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce,
môže psa viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v
každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zároveň zabraňovať vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
4. V katastrálnom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho, bezprostredného

dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných priestranstvách na území obce.
5. Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (zábradlie, stromy
a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje.
Osoba, ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez
dozoru.
6. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
7. Držiteľ psa, ten kto vedie psa, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný v lehote do 5 dní
oznámiť na Obecnom úrade - oddelenie miestnych daní a poplatkov skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
§4
Vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný
1. Voľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území obce
Lúčky, verejnosti prístupných pozemkov vo vlastníctve obce (ulice, cesty, miestne
komunikácie, mosty, chodníky, parkoviská, verejná zeleň, zástavky, miesta všeobecne
prístupné).

§5
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a) do objektov samosprávy (budova obecného úradu, pošty, sála obecného úradu, budova
na futbalovom ihrisku, dom smútku)

b) do miestneho cintorína vymedzeného oplotením
c) do areálu základnej školy s materskou školou vymedzeného oplotením
d) na miestne multifunkčné ihrisko vymedzené oplotením
e) na ihriská a pieskoviská a k nim priliehajúce plochy.
2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, sú viditeľne označené tabuľkami s označením
„Zákaz vstupu so psom“.
3. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov a nevzťahuje sa na psov používaných pri
záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
§6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami
1. Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na
odstránenie psích výkalov, po znečistení tieto bezodkladne odstrániť z verejného
priestranstva.
§7
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Lúčky.

§8
Priestupky
1. Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto VZN a zverením vodenia
psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je priestupkom podľa § 7
ods.1 a ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť
pokutu do výšky 165 €
2. Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného
pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je
priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. d) až f.) č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec
uložiť pokutu do 65 €.
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach dňa
29.04.2020 v uznesení č. 20/2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.05.2020.
3. Toto VZN ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčky č. 1/2014 zo dňa 01.10.2014
o niektorých podmienkach držania psov schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Lúčky.

V Lúčkach dňa 29.04.2020

Branislav Hrbček
starosta obce
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