
OBEC BECKOV 
 

v súlade s ustanovením § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 3 ods. 6,  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona 

č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beckov  

č. 3/2017 

o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Beckov 
 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území 

obce : 

a) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný; 

b) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný; 

c) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami; 

d) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa. 

2) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu, 

ktorá psa vedie.  

3) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov 

obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov, zabezpečiť verejný 

poriadok a čistotu v obci. Nariadenie sa vydáva tiež v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj 

zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. 

 

§ 2 

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov 

 

1) Voľný pohyb psa je zakázaný na nasledovných miestach: 

a) verejné parky,  

b) verejné parkoviská, 

c) námestia, 

d) futbalové ihrisko a iné verejnosti prístupné obecné športoviská  

 

2) Je zakázané vstupovať so psom do: 

a) areálu Základnej školy v Beckove 

b) areálu Materskej školy v Beckove 

c) areálu cintorína  

d) priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk 



e) objektov vo vlastníctve alebo v správe Obce, a to predovšetkým do budovy obecného úradu, 

budovy zdravotného strediska a budovy lekárne, budovy klubu pri parku, múzea a objektov 

Obecnej prevádzky 

 

§ 3  

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

 

1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 

odstrániť. 

2) Určeným miestom na uloženie výkalov sú nádoby na komunálny odpad, resp. symbolom označené 

koše na psie výkaly. 

 

 

§ 4 

Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

 

1) V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia evidenčnej známky psa, ktorou sa preukazuje 

totožnosť psa obec Beckov vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 2,- €. 

 

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beckov č. 2/2017 o chove, vodení 

a držaní psov na území obce Beckov. 

2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. ____/2017, dňa 23.6.2017. 

Účinnosť nadobudne dňom __.__.2017. 

 

V Beckove __.__.2017 

 

Ing. Ján Križan  

starosta obce Beckov 
 

VZN vyvesené dňa:  

 

VZN zvesené dňa: 
 


