
Všeobecné záväzné nariadenie 
 

Obce Horné Orešany 

č. 19/2012 
ktorým sa upravujú podmienky držania psov 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch podľa § 6 ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zákona 
č.282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov sa 
uznieslo na tomto 

všeobecnom záväznom nariadení. 
 
 

§ 1 
 

Znenie ustanovení § 6 VZN Obce Horné Orešany č. 16/2011 sa v súlade so 
zákonom č. 102/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje nasledovne: 
 

 
§ 6 – Priestupky, bod 3 písm. a) a písm. b) znie 
 

a/ odseku 2 písm. d, až f, obec uloží pokutu do 65,00 €, 
 

b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a, až c, obec uloží pokutu do 165,00 €, 
 

 
 

 
§ 6 – Priestupky, bod 4 znie 
 

4. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní 

obecná polícia a orgán Policajného zboru. Obec môže uložiť pokutu do 
jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr 

však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 
 

 

 
 
§ 6 – Priestupky, bod 7 znie 
 

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce, okrem výnosu pokút 

uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom 
štátneho rozpočtu. 

 

 
 



 

§ 2 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto VZN obce Horné Orešany sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 
v Horných Orešanoch dňa 30. 04.2012 uznesením č. 16/4.OZ/2012. 

 
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 
3. VZN nadobúda účinnosť dňom : 17. mája 2012 

 
4. Toto VZN bolo zverejnené v mieste obvyklým a vyvesené na úradnej 

tabuli k nahliadnutiu na dobu 15 dní v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

 
Dátum vyvesenia návrhu VZN: 13. 04. 2012 

 
Dátum zvesenia návrhu VZN:  30. 04. 2012 

 
Dátum vyvesenia VZN: 02. 05. 2012 

 
 

 
 

 
Bc. Ján Kormúth  

      starosta 
 


