
 

 

 

 

Obec  Sikenička podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 3, § 4 ods. 5, § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o držaní psov“)   v y d á v a    toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 

o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Sikenička 

 

Čl. 1 

Predmet a pôsobnosť nariadenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje niektoré podmienky držania 

psov v katastrálnom území Obce Sikenička, a to: 

 

1) oznamovaciu povinnosť držiteľa psa  

2) sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, 

3) podrobnosti o vodení psa, 

4) miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa alebo vstup so psom  

5) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

 

Čl. 2 

Povinnosti držiteľa psa 

 

V súlade s § 3 zákona o držaní psov držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 

do 30 dní od uplynutia 90-dňovej lehoty držania psa na území v Slovenskej republiky v obci 

Sikenička, ak sa v obci  pes v danom roku prevažne nachádza. 

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov, je držiteľ psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Sikenička, kde je pes 

evidovaný. 

 

Čl. 3 

Suma úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa 

 

Toto ustanovenie VZN určuje, že suma úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa v súlade s 

§ 3 ods. 6 zákona o držaní psov je vo výške 3,50 eur. 

 

Čl. 4 

Vodenie psa 

 

Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o vodení psa súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní 

psov takto: 

 Vodiť psa na verejnom priestranstve je možné s vôdzkou, bezpečne pripevnenou na 

obojku alebo prsnom postroji 

 Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, aby bolo možné psa ovládať v 

každej situácii. 

 



 

 

Čl. 5 

Vymedzenie miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa, resp. vstup so psom  

 

Toto ustanovenie VZN  určuje v súlade s § 5 zákona o držaní psov, že: 

 voľný pohyb psa je zakázaný v celej časti obytnej zóny obce Sikenička , 

 vstup so psom je zakázaný do miestneho cintorína obce, na obecný úrad a do areálu 

materskej školy. 

 

Čl. 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev v súlade s 

§ 6 ods. 3 zákona o držaní psov takto: 

• držiteľ psa je povinný pri pohybe so psom na verejných priestranstvách disponovať so 

sáčkom na odpratanie psích výkalov. Použité sáčky následne je povinný vhodiť do svojej 

nádoby na zmesový komunálny odpad. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce, okrem toho sa VZN zverejní aj na webovom sídle obce. 

 

 

 Mgr. Katarína Grófová 

starostka Obce Sikenička 


