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Obecné  zastupiteľstvo  obce  Kostolná  Ves  vydáva  Všeobecné  záväzné  nariadenie  o  chove,  vodení  
a  držaní  psov  na  území  obce  Kostolná  Ves  na  základe  §  6  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o  
obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov,  v  zmysle  zákona  NR  SR  č.  282/2002  Z.  
z.,  ktorým  sa  upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov  
vydáva  toto  

Všeobecné  záväzné  nariadenie  č.  1/2015
o  vodení  a  držaní  psov  na  území  Obce  Kostolná  Ves
Vyvesené:  ...............
Zvesené:  .................  
Čl.  1
Úvodné  ustanovenia    
1.  Predmetom  tohto  Všeobecného  záväzného  nariadenia  Obce  Kostolná  Ves  (ďalej  len  
„nariadenie“)  je  upraviť  práva  a  povinnosti  fyzických  a  právnických  osôb  pri  vodení  a  držaní  psov  
na  území  Obce  Kostolná  Ves  a v jej chatovej oblasti.
2. Toto nariadenie je záväzné  v  katastrálnom  území  Kostolná  Ves  pre  všetkých  obyvateľov  Obce  
Kostolná  Ves,  prechodne  sa  zdržujúce  osoby,  fyzické  a  právnické  osoby,  úrady  a  ostatné  inštitúcie  
so  sídlom  alebo  pôsobnosťou  v  obci  Kostolná  Ves.  
3.  Toto  VZN  sa  nevzťahuje  na  služobných  psov  používaných  podľa  osobitných  predpisov.  
Čl.  2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie  pojmov  vychádza  z  ustanovení  §  2  zákona  NR  SR  č.  282/2002  Z.  z.,  ktorým  sa  
upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov.  
Čl.  3
Evidencia psov
1.  Každý  pes  držaný  nepretržite  viac  ako  90  dní  na  území  Slovenskej  republiky  podlieha  evidencii  
psov  (ďalej  len  „evidencia“).  Držiteľ  psa  je  povinný  prihlásiť  psa  do  evidencie  v  lehote  do  30  dní  
od  uplynutia  posledného  dňa  lehoty  uvedenej  v  prvej  vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne  nachádza.  
2.  V  obci  Kostolná  Ves  vedie  evidenciu  psov  Obecný  úrad  v Kostolnej Vsi.

3.  Do  evidencie  sa  zapisuje  najmä  
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