Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľké Borové dňa: 01.11.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľké Borové dňa: 16.11.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Veľké Borové č. 1/2017 o podmienkach vedenia a držania psov na území obce
Veľké Borové
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Borové vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o chove,
vodení a držaní psov na území obce Veľké Borové na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej tiež ako ,,VZN“)
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN určuje podmienky držania psov na území obce Veľké Borové.
2. Toto VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu,
ktorá psa vedie.
Článok II.
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá obec Veľké Borové držiteľovi
psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2,- €.
Článok III.
Podrobnosti o vodení psa
1. V obci Veľké Borové možno vodiť psa len na vôdzke pripevnenej na obojku alebo prsnom
postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
2. Osoba, ktorá psa vedie je povinná na požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa
evidenčnou známkou, ktorá bola vydaná držiteľovi psa obcou Veľké Borové alebo inou obcou.
Článok IV.
Zákaz voľného pohybu psa
Voľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách:
a) plocha pred obecným úradom,
b) plocha pred kultúrnym domom,
c) okolo kostola a všetkých komunikáciách, parkoviskách – odstavné plochy pre motorové
vozidlá opatrené príslušným dopravným značením – a plochách verejnej zelene
nachádzajúcich sa vedľa kultúrneho domu a obecného úradu.
Článok V.
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a) detské ihriská,
b) len pohrebiská,
c) obecný úrad.
2. Zákaz vstupu podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na zvláštneho psa¹.(vodiaceho)
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Článok VI.
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný psie výkaly
bezodkladne odstrániť s použitím vhodných obalových prostriedkov, napríklad plastovým,
prípadne papierovým vreckom a následne odhodením do zberných nádob určených pre zmesový
komunálny odpad.
2. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku
(papierové vrecko alebo iné bežne používané vrecko) na odstraňovanie psích výkalov.
3. Pre účely tohto VZN sa verejným priestranstvom rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné
účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať; ide najmä o ulice,
chodníky, parkoviská, námestia, cintoríny, verejné sady a záhrady, parky, verejnú zeleň,
priestory detských ihrísk, športoviská, zariadenia na poskytovanie služieb, letné terasy, korytá
a nábrežia vodných tokov.
Článok VII.
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje podľa zákona č. 282/2002
Z. z.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Borovom uznesením č.6/2017
zo dňa 16.11.2017.
2. Toto VZN nadobudne účinnosť 01.12.2017.

........................................................
Kamil Jančura
starosta obce

¹ § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov
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