Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Peter č. 4/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie
náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest,
kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Liptovský Peter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Liptovský Peter v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vznp.“) a podľa § 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 vznp. vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2018
o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení
podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so
psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území
obce Liptovský Peter
ČLÁNOK 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. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
ČLÁNOK 2
Náhradná evidenčná známka pre psa
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Obec Liptovský Peter vydá za
úhradu držiteľovi psa náhradnú známku. Výšku úhrady za túto známku obec Liptovský Peter
stanovuje na 3,00 €.
ČLÁNOK 3
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodenie psov ustanovuje § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z..z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vznp.
2. Psa možno vodiť 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.
ČLÁNOK 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách a v priestoroch, ktoré sú verejnosti prístupné bez obmedzenia, a ktoré bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžia na všeobecné užívanie nasledovne:
priestranstvo pri Materskej škole v Liptovskom Petre
parcely č. KNC 502/1
priestranstvo pri Kultúrnom dome, predajni Coop Jednota, Požiarnej zbrojnici
parcely č. KNC 784, 60, 83/3, 84, 779/1
parcela č. KNE 75
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chodníky a miestne komunikácie
parcely č. KNE 2006/1, 2006/8, 1133, 1136, 2004/1,
parcely č. KNC 3416/11, 3352/6, 3331/6, 2976/99, 3352/5, 3352/9, 2976/87, 2976/85, 3352/8,
2976/82, 2976/75, 2976/80, 2976/81, 2928, 2882/5, 2871/1, 4421/2, 387, 4420/1, 4419/1, 79/10,
794/1, 3378/3, 4428/4, 833/1,833/17, 779/3, 795/2
štátna cesta II/537
parcela č. KNC 4434/1
verejné priestranstvá pri bytových domoch 2 – 10, 11 – 14, 240 – 243, 245 – 257, 401, 464
parcely č. KNC 503/1, 2835/1, 2839/1, 2839/2, 2839/3, 2839/4, 2839/5, 2839/6, 2839/8, 2839/9,
2839/10, 2833/1, 2839/21, 2871/2, 2872/1, 2877/1, 2877/11, 2880/1, 2880/2
parcely č. KNE 1118/25,
priestranstvo pri kostole
parcela č. KNC 1, 668, 669
priestranstvo pri bytových domoch 204 a 205
parcela č. KNC 3373/3, 3373/4, 3373/5
ČLÁNOK 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
1.Vstup so psom je zakázaný:
a) do budovy kultúrneho domu
b) do budovy hasičskej zbrojnice
c) do budovy domu smútku
d) do budovy materskej školy
e) na cintorín
f) na detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, do detských pieskovísk, okolia detských pieskovísk
a detských preliezok.
Miesta vymedzené podľa odseku 1. sú viditeľne označené piktogramom
„Zákaz vstupu so psom“.
2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zásahu.
ČLÁNOK 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo osoba vedúca psa je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško
(igelitové, mikroténové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie osôb oprávnených kontrolou dodržiavania tohto VZN, sa pomôckami preukázať.
2. Po splnení povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vznp., osoba, ktorá vedie psa, vhodí vrecko s výkalmi do nádoby na tuhý
komunálny odpad.
ČLÁNOK 7
Kontrola a sankcie
Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú za obec Liptovský Peter oprávnení vykonávať starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a poverení zamestnanci obce. Za porušenie
ustanovení tohto VZN môže byť uložená sankcia podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vznp.
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ČLÁNOK 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Liptovský Peter a na webovom sídle obce
Liptovský Peter na pripomienkovanie dňa 29. 06. 2018 a zvesený dňa 16. 07. 2018.
3. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre sa uznieslo na tomto VZN dňa 16. 07. 2018 uznesením č. 31/2018.
4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Liptovský Peter a webovom sídle obce Liptovský Peter, dňa 17. 07. 2018.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Liptovský Peter webovom sídle obce Liptovský Peter.
6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 4/2018 sa ruší VZN č. 3/2009 o chove a držaní
zvierat na území obce Liptovský Peter.

Ing. Anna Papajová v.r.
starostka obce
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Oznam

Na internetovej stránke obce Liptovský Peter je od 29. 06. 2018 zverejnený
Komunitný plán sociálnych služieb obce Liptovský Peter pre obdobie rokov
2018 – 2022 na pripomienkovanie.
Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu oznamujeme, že do Komunitného
plánu obce je možné nahliadnuť aj na obecnom úrade každý pracovný deň od
08,00 – 15,00 hod.
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