DODATOK č. 2 k
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opatovce
č. 1/2013
o podmienkach držania psov na území obce Opatovce
Obecné zastupiteľstvo Obce Opatovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a v súlade so
zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon
o držaní psov) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 všeobecne
záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 1/2013:
Pôvodné znenie:
Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom voľného
pohybu psov a vstupu so psom
(1) Voľný pohyb psa bez vôdzky a náhubku pri nebezpečnom psovi po obci je zakázaný (okrem
výnimky, uvedenej v Čl. 2 ods. 3 tohto VZN).
(2) Vstup so psom je v obci zakázaný:
- do obecného parku na detské ihrisko, na cintorín, na športové ihrisko a plochy určené pre tento účel.
b/ do úradných budov, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb okrem vodiacich psov v zmysle
platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak.
(3) Voľný pohyb psov a nebezpečných psov s pripevneným náhubkom je povolený:
- na poľných cestách, trávnatých plochách mimo obce, na poľnohospodársky obrábaných plochách
iba po zbere úrody
Nové znenie:
Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom voľného
pohybu psov a vstupu so psom
(1) Voľný pohyb psa bez vôdzky a náhubku pri nebezpečnom psovi po obci je zakázaný (okrem
výnimky, uvedenej v Čl. 2 ods. 3 tohto VZN).
(2) Vstup so psom je v obci zakázaný:
- do priestorov vo vlastníctve a správe Obce Opatovce: do obecného parku, na detské ihrisko, na
cintorín, na športové ihrisko,
b/ do budov vo vlastníctve Obce Opatovce – Obecný úrad Opatovce, Kultúrny dom Opatovce, Dom
smútku.
Okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ
nerozhodol inak.
(3) Voľný pohyb psov a nebezpečných psov s pripevneným náhubkom je povolený:
- na poľných cestách, trávnatých plochách mimo obce, na poľnohospodársky obrábaných plochách
iba po zbere úrody
Dodatok VZN č. 2 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Opatovce
dňa 31.05.2017 uzn. č. 17/2017 a nadobúda účinnosť od 22.06.2017
V Opatovciach 12.05.2017
Janka Horňáková
starostka obce
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