VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV

Číslo: 8/2012

V Piešťanoch dňa:13.12.2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v zmysle čl. 68 Ústavy SR a v súlade s § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov (ďalej len „zákon o držaní psov“) sa uznieslo na nasledovnom Všeobecne
záväznom nariadení o podmienkach držania psov (ďalej len „VZN“).
§1
ÚČEL ÚPRAVY
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.
§2
PREDMET ÚPRAVY
(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov ako
aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
(1) VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1
(2) Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenie Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.2
§3
EVIDENCIA PSOV
(1) Evidenciu psov vedie Referát daní a poplatkov na Mestskom úrade v Piešťanoch.

1

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,
zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v
colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži.
2
Napríklad zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

(2) Mesto Piešťany vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa3.
Poplatok za náhradnú evidenčnú známku psa sa stanovuje vo výške 2,00 € .
(3) Daňová povinnosť vlastníka resp. držiteľa psa, je upravená Všeobecne záväzným
nariadením mesta Piešťany o dani za psa.
(4) Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným sa zaznamenávajú do evidencie.
O skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi musí byť vykonaný
záznam (Mestskou políciou alebo Policajným zborom SR alebo lekárom ). Na základe tohto
záznamu Mesto Piešťany vydá držiteľovi psa evidenčnú známku s označením „nebezpečný
pes“.
§4
VODENIE PSA
(1) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie polície
preukázať totožnosť psa známkou.
(2) Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno
len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
(3) Do vozidla verejnej dopravy a do spoločných priestorov bytových domov možno
vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom (okrem vodiaceho psa).
(4) Psa nie je prípustné:
a) vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa,
b) ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve.
(5) Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta
Piešťany, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým
majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä:
1. miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská a trhoviská,
2. mosty, mostíky, priechody, podchody, schodiská, prístupové rampy
3. parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách a v predpoliach
objektov, rekreačné lesíky
4. všetky iné na území mesta sa nachádzajúce voľne prístupné mestské pozemky

3

Zákon č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

§5
VYMEDZENIE MIEST KDE JE VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ A KDE JE
VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ
(1) Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve a v spoločných
priestoroch obytných domov (okrem služobného psa počas služobného zákroku).
(2) Pre voľný pohyb psov vyhradí Mesto Piešťany podľa možnosti priestory, ktoré budú
viditeľne označené a zabezpečené kontajnermi na zhromažďovanie výkalov.
(3) Zakazuje sa vstup so psom do priestorov slúžiacich verejnosti:
- detské ihriská, pieskoviská bez výnimky, úradné budovy, školské zariadenia a do iných
priestorov označených "Zákaz vstupu so psom", okrem vodiacich psov v zmysle platných
predpisov.
(4) Zakazuje sa vstup so psom do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem
priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať zrakovo postihnuté
osoby aj v sprievode vodiaceho psa.4
(5) Zakazuje sa vstupovať do predajne potravín so zvieraťom, okrem vodiacich psov pre
nevidiacich.5
§6
ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
(1) Na verejných priestranstvách a v priestoroch vymedzených pre voľný pohyb psov je
osoba, ktorá nad psom vykonáva dohľad, povinná výkaly bezprostredne odstrániť ich
vložením do špeciálneho kontajnera určeného na zhromažďovanie psích výkalov, alebo do
najbližšieho kontajnera na komunálny odpad. Mesto Piešťany zabezpečí priebežné hygienické
odstraňovanie ich obsahu.
(2) Na zabezpečenie čistoty mesta platia ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Piešťany o čistote mesta.

4

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
5
Oznámenie č. 195/1996 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky

§7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom útvaru
Mestskej polície, ktorej orgány sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Piešťany na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.12.2012 a bolo schválené
uznesením č. 181 /2012 zo dňa 13.12.2012 .
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
a platnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach držania psov č.
19/2007, v znení VZN č.26/2008 a VZN č. 14/2011.

Ing. Remo C i c u t t o, v.r.
primátor Mesta Piešťany

