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Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  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 

platnom znení 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 Sokoľ   t o t o    

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 

č. 3/2018 

 

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   

A) 7,- Eur za psa chovaného v rodinnom dome  

B) 15,- Eur za psa chovaného vo viacbytovom dome  

C) 20,- Eur za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácii   

D) 18,- Eur za psa chovaného v chatárskych a záhradkárskych lokalitách  

 

§ 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 :  

 



(1) Vodenie psa je definované v § 4 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení.  

(2) Každý pes podliehajúci evidencii musí byť pri pohybe na verejnom priestranstve 

označený známkou.  

(3) Každý pes musí byť vedený na vôdzke, na miestach kde je voľný pohyb psa zakázaný. 

Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej 

dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 

(4) Pri vedení psa osoba, ktorá psa na verejnom priestranstve  obce  

 

a) je povinná na požiadanie príslušníkov obecnej polície, starostu obce, poverených 

pracovníkov obecného úradu, alebo hlavného kontrolóra preukázať totožnosť psa 

známkou. 

 

§ 4 

Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom 

 

 

(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 (verejné priestranstva ), kde 

je voľný pohyb psa zakázaný - na uliciach v obci Sokoľ   

• Dubová 

• Havrania 

• Hlavná   

• Hrabová 

• Hradná   

• Kamenná 

• Konopná 

• Kopaninová 

• Kostolianska 

• Kostolná 

• Krátka 

• Lesná 

• Malinová 

• Námestie  Štefana Tutokyho 

• Orlia 

• Pažitná 

• Poľná 

• Pramenná 

• Sedličková 

• Slnečná 

• Sokolia 

• Trebejovská 

• Uhrinčanská 

• Úzka 

(2) Tieto miesta obec označí tabuľkou. Obrázok jej vyhotovenia sú v prílohe č. 1 tohto VZN. 

(3) 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  

• Do areálu pri Kultúrnom dome vrátane ihriska pri Kultúrnom dome 

• Areál pohrebiska 

• ihrisko Materskej a Základnej školy v obci Sokoľ 

• na futbalové ihrisko Pod Balkom   

(4) Tieto miesta obec označí tabuľkou. Obrázok jej vyhotovenia sú v prílohe č. 2 tohto VZN. 

 



 

§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

(1) 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:  

(2) Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov je povinný 

mať pri sebe vhodnú pomôcku (papierové, igelitové vrecko alebo inú bežne používanú 

pomôcku) na odstraňovanie psích výkalov. 

(3) Obec určuje, že tieto výkaly musí ten,  kto psa vedie odhodiť do zberných nádob 

určených pre zmesový komunálny odpad, alebo nádob určených na psie výkaly a tieto 

viditeľne označí piktogramom. Vzor piktogramu je prílohou č. 3 tohto VZN.  

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

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

03.09.2018 

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Sokoľ  č. 1/2007 zo dňa 28.03.2007 vrátane všetkých jeho zmien 

a doplnkov. 

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

zastupiteľstvo v Sokoli  formou  všeobecne záväzného nariadenia. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  18.09.2018 

 

  

 V Sokoli  dňa  18.09.2018 

  

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

starosta obce 

 

 

 


