
O B E C    D U L O V 

 

NÁVRH 
 

Dodatok č. 1  
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Dulov č. 2/2013, 

ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu 
    psov na území obce Dulov         

 
 
 

                   
Návrh tohto dodatku k VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :     28. februára 2017 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa :  28. februára 2017 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :     28. februára 2017 

 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:     10. marca 2017 

 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:      

            

Schválené VZN Uznesením č.  

      
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce dňa:   

   

VZN nadobúda účinnosť dňom:       

 

           

            Ing. Jozef Šamaj 
                 starosta obce 
 



 

Obec Dulov v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 282/2002, ktorým sa 
ustanovujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov s poukázaním na § 22 
ods. 8 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  
 

vydáva  tento 
 

Dodatok č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Dulov č. 2/2013, 

ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu 
    psov na území obce Dulov 

 
ktorým sa menia ustanovenia pôvodného všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 
 

Článok 1 
Predmet dodatku 

 
 
Článok 2 Vymedzenie pojmov, ods. 2 sa mení nasledovne: 
 

1. Verejným priestranstvom sú cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky a všetky 
verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve a v správe Obce Dulov. 

 
 
Článok 5 Vodenie psov, ods. 6 sa mení nasledovne: 
 

6. Zakazuje sa: 
a. vstup so psom a voľný pohyb psov na miestach definovaných v článku 6 tohto 

VZN, 
b. opustenie psa alebo opustenie a zanechanie nebezpečného psa (aj uviazaného 

a opatreného náhubkom) bez dozoru na verejnom priestranstve definovanom 
v článku 2 ods. 2, 

c. podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku. 
 
 
 
Článok 6 Vymedzenie miest kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom 
zakázaný sa mení celý nasledovne: 
 

1. Vstup so psom je zakázaný: 
 

a) do budovy kultúrneho domu a obecného úradu, do budov školských, predškolských 
zariadení a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Obec Dulov, 

b) do areálov školských a predškolských zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo v 
správe Obce Dulov, 

c) na cintorín, ktorý je vo vlastníctve Obce Dulov, 
d) na plochy reprezentačnej verejnej zelene vo vlastníctve alebo v správe Obce Dulov, 
e) na verejne prístupné detské ihriská, pieskoviská, futbalové ihrisko, ktoré sú vo 

vlastníctve alebo v správe Obce Dulov, 



f) na miestach viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vodenia 
psov“. 

 
2. Voľný pohyb psa je zakázaný:  

 
a) na všetkých verejných priestranstvách na území obce definovaných v článku 2 ods. 

2 (okrem vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku), 
b) bez prítomnosti jeho držiteľa, respektíve ním poverenej osoby, ktorá psa vedie; 
c) v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia, 
d) na miestach viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vodenia 

psov“. 
 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Ustanovenia VZN č. 2/2013 neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti. 
 

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013, ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu psov na 
území obce Dulov bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dulove 
a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce Dulov. 

 
 
 


