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Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
držania psov na území obce Hranovnica (ďalej len „VZN“):
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN určuje podmienky držania psov na území obce Hranovnica.
2. Toto VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu,
ktorá psa vedie.
Čl. II.
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Obec Hranovnica držiteľovi
psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 0,83 €.
Čl. III.
Podrobnosti o vodení psa
1. Na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno vodiť psa len na vôdzke pripevnenej na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
2. Osoba, ktorá psa vedie je povinná na požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa
evidenčnou známkou, ktorá bola vydaná držiteľovi psa Obcou Hranovnica alebo inou obcou.
Čl. IV.
Zákaz voľného pohybu psa
1. Voľný pohyb psov je na území obce Hranovnica zakázaný na nasledovných uliciach:
- Rovná,
- SNP,
- Mlynská,
- Hviezdoslavova,
- Víťazstva,
- Družstevná,
- Sládkovičova,
- Školská,
- Štúrova,
- Lúčna,
- Budovateľská,
- M. R. Štefánika,
- Hranovnické Pleso,
- Dubina,
- Mierové námestie,
- Topoľová,
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- Lipová,
- Slnečná,
- Pod Babkou.
2. Voľný pohyb psov je na území obce Hranovnica povolený v priestoroch bývalého cvičiska pre
psy na Lúčke.
Čl. V.
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a) do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b) do priestorov detských ihrísk a pieskovísk,
c) do priestorov cintorínov a miest trvale určených na vykonávanie náboženských obradov.
2. Zákaz podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na zvláštneho psa.1
Čl. VI.
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný bezodkladne po znečistení verejného
priestranstva psími výkalmi tieto z verejného priestranstva odstrániť a uložiť na určené miesto.
2. Za určené miesto sa považujú nádoby na zmesový komunálny odpad.
3. Pre účely tohto VZN sa verejným priestranstvom rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné
účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať; ide najmä o ulice,
chodníky, parkoviská, námestia, cintoríny, verejné sady a záhrady, parky, verejnú zeleň, priestory
detských ihrísk, športoviská, zariadenia na poskytovanie služieb, letné terasy, korytá a nábrežia
vodných tokov a pod. – v prípade pochybností, či ide o verejné priestranstvo, rozhoduje o tom Obec
Hranovnica.
Čl. VII.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) zamestnanci Obce na základe osobitného splnomocnenia,
b) hlavný kontrolór obce.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. 2
3. V blokovom konaní priestupky prejednávajú poverení zamestnanci Obce uložením pokuty do
výšky podľa osobitného predpisu.3
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§ 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
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Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici uznesením č. 146/2016 zo dňa
28.10.2016.
2. Toto VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hranovnica č. 6/2004 o podmienkach držania a
chovu psov na území k.ú. obce Hranovnica.

Vladimír Horváth
starosta obce
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