VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BETLIAR
O VODENÍ PSOV, O VYMEDZENÍ MIEST V OBCI, KDE JE ZAKÁZANÝ
VOĽNÝ POHYB PSOV A VSTUP SO PSOM A O ZNEČISŤOVANÍ
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE PSÍMI VÝKALMI

NÁVRH

Obec BETLIAR
VZN O VODENÍ PSOV, O VYMEDZENÍ MIEST V OBCI, KDE JE ZAZÁZANÝ VOĽNÝ
POHYB PSOV A O ZNEČISŤOVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PSÍMI VÝKALMI

Obec Betliar, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 a písmeno b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“) a v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5, §5 odsek 1, §6 odsek 3 zákona č. 282/2002 Z. z.
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„zákon o držaní psov“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2019
O VODENÍ PSOV, O VYMEDZENÍ MIEST V OBCI, KDE JE ZAKÁZANÝ
VOĽNÝ POHYB PSOV A VSTUP SO PSOM A O ZNEČISŤOVANÍ
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE PSÍMI VÝKALMI

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“):
a) stanovuje podobnosti o vodení psov na verejnom priestranstve na území obce,
b) vymedzuje miesta verejného priestranstva na území obce, kde je zakázaný voľný
pohyb psov,
c) vymedzuje miesta verejného priestranstva na území obce, kde je zakázaný vstup so
psom,
d) stanovuje podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi.

ČLÁNOK II.
VODENIE PSOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE NA ÚZEMÍ OBCE

§2
(1)

Držiteľ, alebo ten, kto psa vedie na verejnom priestranstve na území obce môže psa
opustiť len za podmienky, že pes má náhubok a zároveň psa na vôdzke pevne upevní
k dostatočne pevnej zábrane.

(2)

Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
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ČLÁNOK III.
VYMEDZENIE MIEST SO ZÁKAZOM VOĽNÉHO POHYBU PSOV

§3
Na verejnom priestranstve na území obce je voľný pohyb psov zakázaný: na chodníkoch,
na parkoviskách, na miestnych komunikáciách, na detských neohradených ihriskách a
pieskoviskách, na plochách verejnej zelene vrátane parkov.

ČLÁNOK IV.
VYMEDZENIE MIEST SO ZÁKAZOM VSTUPU SO PSOM

§4
Vstup so psom je v obci zakázaný najmä:
a) do priestorov detských ihrísk
b) do budovy obecného úradu,
c) do budovy kultúrneho domu,
d) do budovy Materskej školy a Základnej školy ako aj do areálov Materskej a Základnej
školy,
e) do priestorov pošty,
f) do priestorov prevádzky obchodu a služieb,
g) do priestorov multifunkčného a futbalového ihriska,
h) do areálu cintorína a do priestorov Domu smútku,
i) do priestorov, kde je organizované kultúrne, športové a obdobné podujatie
s koncentráciou viacerých účastníkov.

ČLÁNOK V.
ZNEČISŤOVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PSÍMI VÝKALMI

§5
Držiteľ, alebo ten, kto psa vedie na verejnom priestranstve obce je povinný na
odstránenie výkalov po psovi používať vlastné vhodné pomôcky, hygienické obaly alebo
vrecúška a spolu s výkalmi ich vhadzovať do obcou vyznačených nádob na odpad.
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ČLÁNOK VI.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA
§6
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.

§7
Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s osobitnými predpismi.1

ČLÁNOK VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 31. 12. 2018 do __________________

§9
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Betliar
na svojom zasadnutí dňa ________2019.

§10
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa ________________________

§11
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2005.

1

najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon o držaní psov

4

Obec BETLIAR
VZN O VODENÍ PSOV, O VYMEDZENÍ MIEST V OBCI, KDE JE ZAZÁZANÝ VOĽNÝ
POHYB PSOV A O ZNEČISŤOVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PSÍMI VÝKALMI

§12
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2019 (alebo 15-tym dňom
zverejnenia).

_________________________
Ing. Ľubomír Zatroch
starosta obce
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