MESTO PRIEVIDZA

NÁVRH
Mesto Prievidza na základe ustanovenia § 6 ods. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 6, § 4
ods. 5, § 5 ods. 1, § 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
č. 2/2018
o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza (ďalej len „VZN“)
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na
území mesta Prievidza:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobností o vodení psov,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo
osobu, ktorá psa vedie.
§2
Náhradná evidenčná známka psa
1. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia evidenčnej známky psa vydanej mestom
Prievidza, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa, mesto Prievidza vydá držiteľovi
náhradnú známku za úhradu vo výške 1,20 €.
§3
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodiť psa na verejné priestranstvá 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. Ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom po celú dobu vodenia.
§4
Zákaz voľného pohybu psa
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách.

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41
www.prievidza.sk

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
IČO: 318442
e-mail: info@prievidza.sk

2. Miesta vymedzené podľa ods. 1 sú viditeľne označené tabuľkou vyjadrujúcou buď slovne
alebo obrázkom zákaz voľného pohybu psov.
§5
Zákaz vstupu so psom
1. Zakazuje sa vstup so psom:
a) do objektov verejnej správy, školských, športových a kultúrnych zariadení v
zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
b) na verejné detské ihriská a pieskoviská,
c) do areálov cintorínov a pohrebísk,
d) na miesta s upravenou kvetinovou výsadbou.
2. Miesta vymedzené podľa ods. 1 sú viditeľne označené tabuľkou vyjadrujúcou buď slovne
alebo obrázkom zákaz vstupu so psom.
§6
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie
exkrementy z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.
2. Určeným miestom sú:
a) nádoby s označením „Psie exkrementy“,
b) rekreačné koše umiestnené na frekvetovaných chodníkoch a trasách,
c) nádoby určené na zmesový komunálny odpad.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza sa zrušuje
VZN č. 136/2013 v znení dodatkov č. 1 a 2 o držaní psov na území mesta Prievidza.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa...................
2. Návrh VZN č. 2/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej
stránke mesta Prievidza od...............do................
3. VZN č. 2/2018 nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a
webovom sídle mesta.
4. Úplné znenie VZN č. 2/2018 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na
internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
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