
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Nižná Boca

č. 1/2017

 ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov 
na území obce  Nižná Boca.

 
Obec Nižná Boca v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vznp.“) a podľa § 3 ods.6, § 4 ods.5, § 5 ods. 1 a § 6 ods.3 zákona 
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vznp. vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Čl. 1. 
Účel nariadenia

Účelom tohto VZN je ustanoviť sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, 
ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a miesta, 
kde je vstup so psom zakázaný a upraviť povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev. Toto 
nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

Čl. 2
Náhradná evidenčná známka pre psa

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa obec Nižná Boca vydá za 
úhradu držiteľovi psa náhradnú známku. Výška úhrady za túto známku obec Nižná Boca stanovuje 
na 2,50 €. 

Čl. 3
Podrobnosti o vodení psa

1. Vodenie psov ustanovuje § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z..z, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov vznp.
2. Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a 
jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Čl. 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa

Voľný pohyb psa je zakázaný vo vymedzených lokalitách nasledovne: 
 chodníky a miestne komunikácie v obci – parcela č. C-KN 631/1, 632/1, 633, 635/1, 

3159/13, 3174, 3177, 3177/3
 bezprostredné okolie multifunkčného ihriska – parcela č. C-KN 2011/1, 2012/1 
 cintorín – parcela č. C-KN 2045, E-KN 294/1 

Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom 

1. Vstup so psom je zakázaný do budov a na pozemky vo vlastníctve alebo dlhodobom nájme obce, 
ktoré obec využíva na samosprávne činnosti:



a) budova obecného úradu  
b) budova kultúrneho domu, 
c) dom smútku, 
d) cintorín
e) viacúčelové športové ihrisko

Zákaz je vyznačený piktogramom „Zákaz vstupu so psom“. 

2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zásahu.

Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Držiteľ psa alebo osoba vedúca psa je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško 
(igelitové, mikroténové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil 
verejné priestranstvo.
2. Obec Nižná Boca dáva k dispozícii sáčky na psie exrementy, umiestnené pri označených 
odpadkových košoch. 
3. Po splnení povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov vznp., osoba, ktorá vedie psa, môže vrecko s výkalmi vyhodiť do 
odpadovej nádoby na komunálny odpad, prípadne do nádoby na to vyhradenej a označenej.  

Čl. 7 
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto VZN je oprávnený vykonávať:
 starosta obce, 
 poslanci obecného zastupiteľstva, 
 hlavný kontrolór obce 
 poverení zamestnanci obce.

Čl. 8. 
Záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Návrh VZN obce Nižná Boca č. 1/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej 
evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je 
voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní 
verejných priestranstiev na území obce Nižná Boca bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom 
sídle obce Nižná Boca na pripomienkovanie dňa 29.11.2017 a zvesený dňa 14.12.2017.
3. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci sa uznieslo na tomto VZN dňa 15.12.2017 uznesením číslo 
64/2017. 
4. VZN obce Nižná Boca č. 1/2017 nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli a webovom sídle obce.  

Mgr. Silvia Skusilová
          starostka 


