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Obecné zastupiteľstvo obce Sirník na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1, a § 

6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších   predpisov  v súlade s  ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre   územie  

obce Sirník  t o t o    

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 

č. xx/2019 

 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

 

  

§ 1 

 Základné ustanovenie 

  

Účelom tohto nariadenia je  v súlade s platnou právnou úpravou určiť: podrobnosti vodenia 

psov,  miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný, 

podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a  sumu úhrady za náhradnú evidenčnú 

známku psa. 

 

§ 2 

Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa 

  

 

Obec na základe § 3 ods. 6  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení  určuje sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

psa vo  výške  3,50 EUR.  

 

§ 3 

 Vodenie psov 

 

Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o vodení psa takto :  

 

3.1. Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený 

evidenčnou známkou.  



3.2. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov 

možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť 

vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v 

každej situácii. 

3.3. Ten kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom po celú dobu vodenia. 

3.4. Psa nie je prípustné ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach a 

vodiť ho pri jazde bicyklom.  

3.5. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže 

len osoba spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes 

náhubok. 

 

§ 4 

Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom 

 

4.1.  Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje  miesta, kde je voľný pohyb 

psa zakázaný. 

Voľný pohyb psa v obci je zakázaný: 

a) pred priestorom predajne Rozličný tovar – DENISA a prevádzky Pohostinstvo, ktoré 

sa nachádzajú na stredisku obce, 

b) na miestach s upravenou kvetinovou výzdobou a výsadbou zelene,                                                         

c) na autobusových zastávkach ,  

d) v areáli objektov Základnej školy, Materskej školy a Obecného úradu v Sirníku 

 

4.2. Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území obce.  

 

4.3. Zákaz voľného pohybu psa neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne 

ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku. 

       

4.4.  Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. b)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje miesta, kde je  vstup so psom 

zakázaný: 

        a)  detské ihrisko na ulici Ondavská pri rod. č. 34 ,  

       b) detské ihrisko a pieskovisko v objekte materskej školy,  

       c)  areál a objekt  základnej školy a materskej školy,   

       d)  areál cintorína,                                                                                                                                                                             

        e)  kultúrno-spoločenský objekt – Kultúrny dom Sirník,  

       f)  na ďalšie miesta viditeľne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo  

            piktogramom. 

       Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas služobného 

zákroku. 

 

 



§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

  

Obec v súlade s § 6 ods. 3  zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

takto: 

5.1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 

odstránenie psích výkalov (mikroténové alebo papierové vrecúško), psie výkaly z verejného 

priestranstva bezodkladne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do kontajnera na 

zhromažďovanie výkalov označeného vyobrazením psa, prípadne do nádoby na komunálny 

odpad. 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Sirník dňa  

.......  

(2) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo Sirník formou  všeobecne záväzného nariadenia. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  .......................................... 

. 

  

 V Sirníku, dňa  .................................. 

  

.......................................... 

Viktor Kalán 

starosta obce 


