
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č . 4/2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupitel'stvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti na 
základe ustanovenia § 6 ods. l a S II 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 . 4/2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

l . Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďal ej len .. nariadenie") sa na území mesta 

Zlaté Moravce upravuj e: 
a) suma úhrady za vydanie náhrad nej evidenčnej znárnky psa, 

b) podrobnosti o vodení psa, 
c) vymedzenie miest, kde je vo l'ný pohyb psa zakázaný a miest. kde je vstup so psom 

zakázaný, 
d) podrobnosti o znečisťovaní verej ných priestranstiev. 

2. Za verej né 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 verej né užívanie alebo sú i nak verejnosti bez 

obmedzeni a prí stupné. 

Čl. 2 
Suma úhrady za vydanie náhradnej eviden čnej známky psa 

Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa je stanovená vo v)'ške 3.50 eura. 

Čl. 3 
Podrobnosti o vodení psa 

l . Na miestach, kde vo vorný pohyb psa zakázan)' , možno vodiť psa len na vôdzke bezpečne 
pripevnenej k obojku alebo k postroju psa tak. aby osoba. kto rá psa vedie. mohla psa 

ovládať v každej situác ii . 

2. Osoba, ktorá psa ved ie. nesmie opustif psa na verejnom priestranstve a nechať ho bez 

dozoru. 



Čl. 4 
Vymedzenie miest, kde je voI'ný pohyb psa zakáza n)' 
a vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný 

1. Vol'ný pohyb psa je zakázan)1 na ve rejn ých priestranstvách. ktoré sú vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce, a ktoré tvoria : 
a) námestie Andreja Hlinku, 
b) miestne komun ikácie - ulice: Župná, Hviezdoslavova (v časti od ul. Župnej po ul. 
Dukliansku), Mlynská, S. Chalupku, M igazziho, J . Kráľa . Poštová, S . Kmeťa, Bernolákova, 

Chyzerovecká. 

2. Vstup so psom je zakázaný na verejné pri estranstvá, kto ré 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 ško lské zariadenia okrem psa použitého vo vyučovacom procese. 

f) budova Mestského úradu , 
g) Park Janka Kráľa, Migazziho park. 

3. Miesta vymedzené podl'a odseku 1 a 2 mus ia byť viditeľne označené. 

Čl. 5 
Podrobnosti o zneč ist'ovanÍ verejných priestra nstiev 

Ak pes znečistí verej né priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa ved ie povinný výkaly 
bezprostredne odstránit', pr ičom tieto výkaly je možné následne umiestniť do kontajnera 
určeného na zh romažd'ovanie výkalov alebo do kontajnera (smetnej nádoby) určenej na 

komunálny odpad. 

Čl. 6 
Záverečn é ustanovenia 

1. Mestské zastup ite rstvo v Zlatých Moravciach sa uzn ieslo na tomto nariadení na 24. 

zasadnutí dlla 20.6.20 13. 

2. Toto nari adenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce 
a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravcc.cu od 26 .6 .20 13 do 
10. 7.2013. Toto nariadenie nadobúda úč i nnost' pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce. 

In g. Peler Lednár. CSc. 
pri máta l' nIesta 


