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Dôvodová správa 
VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 

 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce  
 
 

Mestské zastupiteľstvo na základe vyhovenia protestu prokurátora uznesením č. 
534/2013  zrušilo VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania 
psov na území mesta Zlaté Moravce a súčasne uložilo pripraviť do najbližšieho zasadnutia 
MsZ návrh nového VZN.  

Na základe uvedeného predkladáme tento materiál.  
Návrh VZN je pripravený podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov, ktorý umožňuje všeobecne záväzným nariadením mesta upraviť 
nasledovné:  

§3 (6)...Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní 
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes 
evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, 
vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. 

§4 (5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. 
§5  (1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je 
a) voľný pohyb psa zakázaný,  
b) vstup so psom zakázaný.  
     (2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené. 
§6 (3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne 

záväzným nariadením. 
 

 Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Z rozpočtu mesta bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na označenie miest, 
kde bude voľný pohyb  psa zakázaný a miest, kde bude vstup so psom zakázaný. 

 
Uznesenie č.  /2013 

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   20.06.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
VZN mesta Zlaté Moravce č.    /2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.    /2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.    /2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Zlaté Moravce v predloženom znení/ v znení schválených pozmeňujúcich návrhov 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                 primátor mesta 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.  .../2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti na 
základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  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 v znení 
neskorších predpisov toto  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.  .../2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa na území mesta 

Zlaté Moravce upravuje: 
a) suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa, 
b) podrobnosti o vodení psa, 
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a miest, kde je vstup so psom 

zakázaný, 
d) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

 
2.     Za verejné priestranstvá sa na účely tohto nariadenia považujú budovy, miesta 
a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Zlaté Moravce a sú vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce a ktoré súčasne slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez 
obmedzenia prístupné.  

 
 

Čl. 2 
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa 

 
   Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa je stanovená vo výške 3,50 eura. 

 
 
 

Čl. 3 
Podrobnosti o vodení psa 

 
1. Na miestach, kde vo voľný pohyb psa zakázaný, možno vodiť psa len na vôdzke bezpečne 

pripevnenej k obojku alebo k postroju psa tak, aby osoba, ktorá psa vedie,  mohla psa 
ovládať v každej situácii. 

 
2. Osoba, ktorá psa vedie, nesmie opustiť psa na verejnom priestranstve a nechať ho bez 

dozoru. 
 

 



 
Čl. 4 

Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný 
a vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný 

 
 
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce, a ktoré tvoria: 
a)  námestie Andreja Hlinku, 
b) miestne komunikácie - ulice: Župná, Hviezdoslavova (v časti od ul. Župnej po ul. 
Dukliansku), Mlynská, S. Chalupku, Migazziho, J. Kráľa, Poštová, S. Kmeťa, Bernolákova, 
Chyzerovecká. 
 
2.  Vstup so psom je zakázaný na verejné priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce, ktorých súčasťou sú: 
a) detské ihriská a pieskoviská,   
b) kúpaliská,  
c) cintoríny a na iné pietne miesta,  
d) zdravotnícke a sociálne zariadenia, 
e) školy a školské zariadenia okrem psa použitého vo vyučovacom procese, 
f) budova Mestského úradu, 
g) Park Janka Kráľa, Migazziho park.  
 
3. Miesta vymedzené podľa odseku 1 a 2 musia byť viditeľne označené. 
 
 

Čl. 5 
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

 
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť, pričom tieto výkaly je možné následne umiestniť do kontajnera 
určeného na zhromažďovanie výkalov alebo do kontajnera (smetnej nádoby) určenej na 
komunálny odpad. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto nariadení na ............... 

zasadnutí dňa ……………..  
 
2. Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce 
a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ........................ do 
............................ Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym  dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce. 
 
 

 
                                                                                      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                             primátor mesta 

http://www.zlatemoravce.eu/

