
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča  č.  1/2015 
o podmienkach držania psov na území obce Lovča 

 
      Obec  Lovča v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 282/2002  Z.  z.  , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov  v znení neskorších predpisov  vydáva  pre územie obce Lovča  Všeobecne záväzné nariadenie  
(ďalej len VZN) obce Lovča o podmienkach držania psov na území obce Lovča. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

Toto VZN upravuje  podmienky držania psov na území obce Lovča, vedenie evidencie psov, 
vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, vymedzenie miest, kde je vstup so psom 
zakázaný. 
 

§ 2 
Evidencia psov 

1. Evidenciu psov vedie obec Lovča v súlade s ustanoveniami paragrafu 3 zákona č. 282/2002. 
2. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1,50 eur vydať náhradnú známku. 
 

§ 3 
Vodenie psa  

1. Voľný pohyb psa sa na území obce Lovča zakazuje: 
a) vo dvore  Materskej a Základnej  školy,  
b) na detskom ihrisku, 
c) na cintoríne, 
d) na verejných priestranstvách – parky, športoviská 
e) na miestnych komunikáciách: 

I. ulice Šušolská, Kmeťova, Štúrova, Geromettova, Partizánska, Na Súmedzí, Námestie SNP, 
Pod Tehelňou,  Hviezdslavova, Na Prachárni, Hronská 

II.  cesta III /05075 v intraviláne obce 
Nebezpeční psi musia mať na miestach s voľným pohybom psa nasadený náhubok. 
2. Vstup so psom je zakázaný  na území obce Lovča v budovách: 
a)  Materská a Základná škola 
b)  Obecný úrad 
c) Kultúrny dom 
d) Dom smútku 
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje pre vodiacich a služobných psov. 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto  VZN schválilo Obecné  zastupiteľstvo v Lovči  dňa 19.06.2015  uznesením č. 16.  VZN bolo 
vyvesené  od 01.06.2015   do 16.06.2015  . 

2. Toto VZN ruší VZN č. 4/2012 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 06.07.2015 . 

 
 
 
 
 
       Ondrej BAHNO 

     starosta obce 
Vyhlásenie VZN: 
Vyvesené: 22.06.2015 
 
 


