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Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta  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 Muránska 

Huta  t o t o    

 

  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 

č. 3/2019 

 

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  3€  

 

 

§ 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 :  



• 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.  

 

§ 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, kde je voľný pohyb psa 

zakázaný  

 

• voľný pohyb psa je zakázaný v časti obytnej zóny obce Muránska Huta.  

• Podľa § 5 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z. platí, že takto vymedzené miesta ( zákaz 

voľného pohybu a aj zákaz vstupu)  musia byť viditeľne označené. 

 

  

(2) 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.  

        vstup so psom je zakázaný 

• Na pietne miesta : do miestneho cintorína obce 

• na obecný úrad Muránska Huta  

• do kultúrneho domu  Muránska Huta  

• do areálu kostola na Muránskej Hute.  

• Podľa § 5 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z. platí, že takto vymedzené miesta ( zákaz 

voľného pohybu a aj zákaz vstupu)  musia byť viditeľne označené. 

 

        ... 

 

 

§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

  

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 

:  

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

vreckom  na odpratanie psích výkalov. Použité vrecká  následne je povinný vhodiť do 

svojej nádoby na zmesový komunálny odpad. 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 



  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Muránska 

Huta  dňa 29.11 2019 

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

nariadenie obce Muránska Huta  č. bez čísla  zo dňa 27.03.2012 o chove, vodení, držaní 

a evidovaní psov na území obce Muránska Huta  vrátane všetkých jeho zmien 

a doplnkov. 

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

zastupiteľstvo Muránska Huta  formou  všeobecne záväzného nariadenia. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom   ......2019  

  

 V Muránskej Hute  dňa  .......2019 

  

Marian Szentandrássi  

starosta obce 


