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    Obecné zastupiteľstvo Obce Belá podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a  doplnkov v  spojení  s  ustanoveniami  § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 

5 ods. 1  a § 6 ods. 3 zákona  NR SR  č. 282/2002 Z.z.,  ktorým  sa  upravujú niektoré podmienky  

držania psov v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

  Obce Belá č. 2 /2023 zo dňa 09.02.2023 

o podmienkach držania psov na území Obce  Belá 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o vodení  

psa, vymedzenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psa a vstup so psom, podrobnosti 

o znečisťovaní verejných priestranstiev, sumu úhrady za evidenčnú známku psa, vymedzuje 

miesta v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psa a vstup so psom, upravuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osôb pri vodení a držaní psov na území obce Belá. 

2. Nariadenie je záväzné v katastrálnom území obce Belá pre všetkých obyvateľov obce, 

prechodne sa zdržujúce osoby, fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so sídlom 

alebo pôsobnosťou v obci Belá. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných zákonov.   

Podmienky držania služobných psov sa upravujú osobitnými zákonmi. 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Vymedzenie pojmov je obsiahnuté v ustanovení § 2 zákona NRSR č. 282/2002 Z.z., ktorým  sa  

upravujú niektoré podmienky  držania psov v znení neskorších predpisov   

 

§ 3 

Evidencia psov 

 
1. Obecný úrad vydá držiteľovi psa prvú evidenčnú známku (ďalej len „známka“) bezodplatne; 

náhradnú známku za odcudzenú, zničenú alebo stratenú známku vydá  za  úhradu 3,50 EUR. 

                         

§ 4 

Voľný pohyb psa a obmedzenia vstupu psov 

 

1. Voľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve alebo 

v správe obce Belá. 

2. Zakazuje sa vstup so psom: 

a) do verejných zariadení 

b) na detské ihriská a pieskoviská, na verejné priestory vymedzené pre hry detí 

c) do predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

d) na verejné plochy zelene 

e) do cintorínov 

f) na verejné športové ihriská a plochy určené na tento účel, 

g) na trhové miesta (trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 



            priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj) 

     h)         na iné miesta označené zákazom „Zákaz vstupu so psom“ alebo „Zákaz vodenia psov“.   

  

3. Nerešpektovanie zákazu vstupu so psom alebo zákazu voľného pohybu psa sa považuje za 

priestupok podľa všeobecného predpisu o priestupkoch. 

   

§ 5 

Vodenie psa 

 

1. Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky 

a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii. 

 

§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Ten kto vedie psa, ktorý znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný tieto výkaly 

bezprostredne odstrániť vhodnými pomôckami alebo vrecúškami na odstránenie psích výkalov 

a uložiť ich na určené miesto. 

2. Určeným miestom podľa predchádzajúceho odseku je špeciálne označená nádoba určená na 

výkaly psov alebo nádoba na zmesový komunálny odpad. Vrecúško s výkalmi je povinný pred 

uložením na určené miesto uzatvoriť tak, aby sa výkaly z vrecúška neuvoľnili ani počas 

vyprázdňovania nádoby na odpad počas zberu a odvozu odpadu. 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie a Účinnosť 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvo v Belej uznesením 

č.: V/54/09022023  zo dňa 09.02.2023. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli obce Belá. 

 

 

 

 

V Belej, dňa 23.01.2023 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

Klaudia Pintérová, v.r. 

                                                  starostka obce 
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