Všeobecne záväzné nariadenie obce Semerovo číslo 5/2016
o podmienkach chovu a držania psov

Obecné zastupiteľstvo obce Semerovo v zmysle zákona číslo 460/1992 Zb. Ústava
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov čl. 68, ust. § 6 ods. 1 zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona číslo 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
zákona číslo SNR 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo číslo 5/2016
o podmienkach chovu a držania psov
§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
Toto nariadenie ustanovuje podmienky držania psov v katastrálnom území obce
Semerovo.
§2
Úhrada za náhradnú známku
Suma úhrady za známku odcudzenú, zničenú alebo stratenú je 3,50 €
§3
Vodenie psov a voľný pohyb psov, zákazy vstupu
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba staršia ako
15 rokov.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba staršia ako 18 rokov a plne spôsobilá na právne úkony.
3. Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
b) na detské ihriská, športoviská a v okolí bytových domov do vzdialenosti 5 m, ktoré sú
verejným priestranstvom,
c) do areálov materskej školy a školských zariadení,
d) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to povolené
a viditeľne označené,
e) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom,
f) do zdravotníckych zariadení,
4. Voľný pohyb psov je zakázaný v intraviláne obce Semerovo.
5. Vstup so psom je zakázaný :
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
b) na detské ihriská, športoviská a v okolí bytových domov do vzdialenosti 5 m, ktoré sú
verejným priestranstvom,
c) do areálov materskej školy a školských zariadení,
d) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to povolené
a viditeľne označené,
e) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom,
f) do zdravotníckych zariadení.

§4
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť do osobitne určených kontajnerov s osobitnými návlekmi na ruku
alebo vreckami.
Na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, sú umiestnené kontajnery vhodné na
zhromažďovanie výkalov.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Semerove dňa 26. augusta
2016 uznesením č. VII/10/2016 A-2.
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenie na úradnej tabuli Obce Semerovo
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Semerovo č. V/7/2007-A-4
zo dňa 15. 12. 2007
4. Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Semerove.
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