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Beluša, 7. máj 2021
Vodenie psov v obci upravuje nové nariadenie. Vymedzuje verejné miesta, kde je vstup
so psom zakázaný.

Pes už dávno nie je chápaný len ako strážca domu. Stal sa verným priateľom,
domácim miláčikom, členom rodiny. Jeho držanie v rodinných domoch, či v bytoch sa ale
musí riadiť určitými pravidlami tak, aby jeho správanie neohrozovalo bezpečnosť iných.
Preto na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Beluši bolo prijaté všeobecne
záväzné nariadenie č.1/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku
psa na území obce Beluša (VZN).
„Obec Beluša ku dňu 05.05.2021 eviduje
778 prihlásených psov v rodinných domoch
a 50 v bytových domoch. Každému psovi je
po prihlásení sa do obecnej evidencie
zadarmo pridelená jedinečná evidenčná
známka. V prípade jej straty, odcudzenia,
zničenia musí majiteľ psa túto skutočnosť
oznámiť do 14 dní a náhradná evidenčná
známka mu bude vydaná už za poplatok 3 €,“
informuje Bc. Jana Kukučková, referentka
daní na Obecnom úrade v Beluši.
Zabezpečiť voľný výbeh psa na záhradách
domov nie je problém. S venčením psov sa stretávame
najmä v okolí bytových sídlisk. Majiteľ psa alebo ten,
kto psa vedie, je povinný mať psa na vôdzke, aby bolo
možné psa ovládať v každej situácii. Ďalšou jeho
povinnosťou je mať pri sebe vhodnú pomôcku na
odstránenie psích výkalov, očistiť dané priestranstvo
a uložiť ich do označených košov, na to určených. Tie
obec Beluša rozmiestnila po celej obci.
Vodenie psa nie je umožnené na všetkých
priestranstvách v obci. Prijaté VZN vymedzuje miesta,
kde je vstup so psom zakázaný.
Sú to lokality, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, v správe obce, v nájme obce a sú
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viditeľne označené piktogramom. Jedná sa o:
a)
b)
c)
d)
e)

verejne prístupné detské ihriská, pieskoviská a športoviská
areál základných a materských škôl
cintoríny, pamätníky a pietne miesta
budova obecného úradu
objekty školských, kultúrnych a športových zariadení
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