Obec Hybe 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. 3/2018
o podmienkach držania psov na území obce Hybe.
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je ustanoviť sumu úhrady
za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, ustanoviť podrobnosti o vodení psa,
vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom
zakázaný a upraviť povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev psami. Toto
nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
Čl. 2
Náhradná evidenčná známka pre psa
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Obec Hybe vydá za
úhradu držiteľovi psa náhradnú známku. Výšku úhrady za túto známku Obec Hybe
stanovuje na 3,00 €.
Nevrátenie evidenčnej známky psa pri jeho odhlásení z evidencie sa považuje za jej stratu
a držiteľ psa je povinný uhradiť poplatok vo výške 3,- € v hotovosti.
Čl. 3
Podrobnosti o vodení psa
1. Každý pes musí byť na verejných priestranstvách v obci Hybe riadne a viditeľne označený
evidenčnou známkou.
2. Psa možno vodiť na verejných priestranstvách v obci 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 po celú dobu jeho vodenia.
Čl. 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na území celej obce Hybe
/námestie, cesty a miestne komunikácie, verejná zeleň a iný priestor prístupný verejnosti
bez obmedzenia/
Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný do budov a na pozemky vo vlastníctve alebo dlhodobom
nájme obce, ktoré obec využíva na samosprávne činnosti:
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a) do objektov samosprávy (budova obecného úradu, Dom Dobroslava Chrobáka,
Požiarna zbrojnica)
b) do predškolských, športových a kultúrnych zariadení (Základná škola s Materskou
školou Hybe, kultúrny dom)
c) na detské ihriská a pieskoviská a k nim priliehajúce plochy verejnej zelene
d) cintorín a pietne miesta (Dom smútku)
e) na športoviská
Zákaz je vyznačený piktogramom, alebo textom „Zákaz vstupu so psom“ .Toto označenie
zabezpečí vlastník alebo správca budovy, pozemku.

2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
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
môže vrecko s výkalmi vyhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej a označenej.
2. 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 tieto uložiť do nádob na zmesový
komunálny odpad.
Čl. 7
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce, poslanci
obecného zastupiteľstva a poverení zamestnanci obce.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Návrh VZN obce Hybe . 3/2018 o podmienkach držania psov území obce Hybe bol
zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Hybe dňa 17. 5. 2018.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Hybiach, dňa 4.6.2018, schválené uznesením číslo 19 zo dňa 4.6.2018.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Hybe č. 3/2018 nadobúda účinnosť 20.6.2018
V Hybiach dňa 17. 5. 2018
Martin Piovarči
starosta obce Hybe
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