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Samospráva obce Nová Vieska
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 5/2015
ktorým sa určujú niektoré podmienky držania psov
na území obce Nová Vieska
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g), na
základe § 3 ods.6, § 4 ods.5, § 5 ods.1 a § 6 ods.3 zákona číslo 282/2002 Z.z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania sov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť na území
obce Nová Vieska (ďalej len „obec“):
a) podrobnosti o vodení psov,
b) vymedziť miesta kde voľný pohyb sov zakázaný,
c) vymedziť miesta kde je vstup so psom zakázaný,
d) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
upraviť výšku úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobné psy používané podľa osobitných predpisov 1.
§2
Vodenie psov
Vodiť psa v obci možno vhodným vybavením zodpovedajúcim druhu a povahe psa
(vôdzka, náhubok) tak, aby bolo možné predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na zdraví, majetku,
prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
§3
Zákaz voľného pohybu psov a vstupu so psom
(1) Je zakázaný v obci voľný pohyb psa a vstup so psom na nasledovné miesta:
a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) na verejnosti prístupné športoviská,
c) do areálov materskej školy a základnej školy,
d) na autobusovú a železničnú stanicu,
e) do verejných budov a do zdravotníckych zariadení,
f) do zariadení verejného a spoločného stravovania,
g) do výrobných priestorov a do prevádzkarní obchodov a služieb.
(2) Zákaz podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na psov nevidiacich.
(3) Zákaz podľa § 3 ods.1 písm. d až h) sa nevzťahuje na priestory a zariadenia, ak vstup
so psom povoľuje prevádzkovateľ zariadenia.
1

Napríklad zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o
Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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§4
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Držiteľ psa, resp. kto ho vedie, je povinný bezodkladne odstrániť na verejne
prístupných miestach výkaly (trus) psa. Je povinný trus umiestniť do igelitového vrecúška
a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k uniku pachu trusu do okolia.
§5
Úhrada za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa
Úhradu za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa obec stanovuje v sume (max)
3,50 €.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske dňa 04.05.2015
(2) Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zverejnený
v súlade s 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisoch.
(3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 10/2008 o niektorých
podmienkach držania psov.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 21.05.2015
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