
Dôvodová správa 
  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza bolo 

vypracované  z dôvodu podaného protestu prokurátora č. Pd 94/12-14 zo dňa 25.09.2012 proti 

pôvodnému VZN č. 66 /2002 o držaní psov na území mesta Prievidza, ktorého niektoré 

ustanovenia boli nezákonné.  Protestu prokurátora Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi pod 

číslom uznesenia 298/12 zo dňa 30.10.2012 v plnom rozsahu vyhovelo  a uložilo prednostovi 

MsÚ zrušiť pôvodné nezákonné VZN č.66/2002 a v podľa pokynu prokurátora v lehote do 90 

dní pripraviť návrh nového VZN o držaní psov na území mesta Prievidza. 

Na základe uvedeného predkladáme vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorý reflektuje pripomienky okresnej prokuratúry a návrhy uznesení: 

 
 

Návrh na uznesenie 

 
Mestská rada 

       uznesenie č........................ 

I. berie na vedomie: 

      návrh na zrušenie VZN č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza     

      v znení doplnkov č. 1 – 3. 

       II.       odporúča – neodporúča MsZ : 

      schváliť návrh na zrušenie VZN č. 66/2002 o držaní psov na území mesta  

      Prievidza v znení doplnkov č. 1 – 3. 

 

       uznesenie č........................ 

 

         I.       berie na vedomie: 

       návrh VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza 

        II.      odporúča – neodporúča MsZ: 

       schváliť VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza 

 

Mestské zastupiteľstvo 

    

      uznesenie č................... 

I. berie na vedomie: 

      návrh na zrušenie VZN č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza     

      v znení doplnkov č. 1 – 3. 

       II.      odporúča – neodporúča : 

      schváliť návrh na zrušenie VZN č. 66/2002 o držaní psov na území mesta  

      Prievidza v znení doplnkov č. 1 - 3. 

 

      uznesenie č................... 

       

        I.       berie na vedomie: 

      návrh VZN č. 136/2012 o držaní psov na území mesta Prievidza 

       II.      schvaľuje - neschvaľuje : 

      VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza 

 

 

 



 
N Á V R H 

 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 136/2013 

o držaní psov na území mesta Prievidza  
 
   Schválené dňa : 
   Účinnosť od : 
 
 
 
 
    Mesto Prievidza na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami  zákona č. 
282/2002 Z. z. ,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení 
neskorších predpisov. 
 
                                                          vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 136/2013 

o držaní psov na území mesta Prievidza (ďalej VZN) 
 
 
 

 
§ 1 

Účel úpravy 
1. VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území mesta Prievidza 

podľa platnej legislatívy. 
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 
 
 

§ 2  
Náhradná známka 

1. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia známky, mesto Prievidza vydá držiteľovi  
    náhradnú známku za úhradu 0,84 €. 
 

§ 3 
Vodenie psov 

1. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu psov, podľa § 4, možno len na  
    vodidle bezpečne pripevnenom na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vodidla  
    a jeho dĺžka musia byť primerané psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej  
    situácii. 
2. Zakazuje sa vodiť psov: 

a) na cintoríny,  
b) do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk, 
c) na kúpaliská, 
d) na plochy reprezentačnej verejnej zelene, 
e) do areálov zdravotníckych zariadení, 



f) do areálov školských zariadení, 
3.  Je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve. 
4.  Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechania bez dozoru na  
     verejnom priestranstve. 
5.  Je zakázané uviazať psa v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných   
     prevádzok a úradov. 
6. Je povinnosťou osoby vodiacej psa zamedziť znečisteniu spoločných priestorov  
     budov, dopravných prostriedkov MHD, chodníkov, komunikácií a ďalších     
     spevnených plôch v meste. 
 

§ 4 
Voľný pohyb psov 

1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na území celého mesta Prievidza, s výnimkou 
miest na voľný pohyb psov mestom vymedzených. 

2. Miesta vymedzené na voľný pohyb psov sú fyzicky označené informačnými 
tabuľkami so symbolom psa a textom „Voľný pohyb psov“ , sú orientované 
prevažne do okrajových častí mesta, vybavené nádobami na psie exkrementy, 
ktoré sú tiež označenými príslušnou symbolikou.  

3. Každá osoba sprevádzajúca psa v mieste s voľným pohybom psa je povinná 
znečistenie po zvierati okamžite odstrániť a vhodiť do najbližšieho  koša na psie 
exkrementy. 

 
§ 5 

Znečistenie verejného priestranstva 
  1.  Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku    
       na odstránenie psích exkrementov, po znečistení  tieto bezodkladne odstrániť  
       z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto. 
  2. Určeným miestom sú nádoby na komunálny odpad resp.  symbolom označené       
      koše na  psie exkrementy. 

 
                                                                 §6 

Kontrola 
.  1. Kontrolu  nad dodržiavaním tohto VZN a príslušných zákonov sú oprávnení  
       vykonávať príslušníci MsP Prievidza a PZ SR. 
 
 

§ 7 
Sankcie 

1. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN sa dopúšťa priestupku proti      
      poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  
      predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33,00 € .  
 2.  Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší    
      ustanovenie tohto VZN môže  mesto Prievidza uložiť pokutu až do výšky 6.639 €. 
 
  
                                                                    §8 

Zrušovacie ustanovenia 
       Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 66/2002 o držaní psov na   
       území mesta Prievidza v znení doplnkov č.1až 3. 

 



§9 
Záverečné ustanovenia 

1.   Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 29. 01. 2013  
      a schválilo ho uznesením č.............. 
2.   Podľa § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
      predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na  
      internetovej stránke mesta Prievidza od 13.01.2013 do 28.01.2013. 
3.  Toto VZN  č.136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza nadobúda  
     účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza . 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                    JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                            primátorka mesta 

 
  

 

 

 

 

 


