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Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č. 11/2018
Mesto Nová Dubnica na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa §3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie Mesta Nová Dubnica toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018
o niektorých podmienkach držania psov
na území mesta Nová Dubnica
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Územím Mesta Nová Dubnica sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
nariadenie) rozumie katastrálne územie Nová Dubnica, Malý Kolačín, Veľký Kolačín.
2. Nariadenie upravuje podrobnosti o vodení psov ich držiteľom alebo osobou, ktorá psa vedie
alebo nad psom vykonáva dohľad, podmienky vedenia evidencie psov, vymedzenie miest, kde je
voľný pohyb psa zakázaný a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace
so znečisťovaním verejných priestranstiev.
3. Nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov1.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia
a) Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. 2
b) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
c) Verejným priestranstvom je chodník, cestná komunikácia, ulica, námestie, podlubia na
Mierovom námestí a ulici SNP, plochy verejnej zelene, park, trhovisko a iný priestor vo
vlastníctve mesta prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý slúži na všeobecné užívanie.

Článok 3
Evidencia psov
1. Mesto vydá evidenčnú známku psa každému držiteľovi psa, ktorý si splnil povinnosť prihlásiť
psa do evidencie mesta podľa §3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach
držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Náhradnú evidenčnú známku vydá mesto držiteľovi psa za úhradu 3 €. Držiteľ psa je povinný
uhradiť poplatok za vydanie náhradnej evidenčnej známky jednorazovo v hotovosti v pokladni
klientskeho centra mestského úradu.

Článok 4
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku
škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Vodiť psa na miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané
psovi a situácii tak, aby bolo možno psa ovládať v každej situácii.
5. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov preukázať
totožnosť psa evidenčnou známkou.
6. V prípade pohryznutia človeka psom je povinný držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, splniť
povinnosti stanovené v §4 ods. 4 zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania
psov v znení neskorších predpisov.
7. Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania, pričom pes nesmie obmedziť
vstup osôb do objektov.

Článok 5
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území mesta s výnimkou
plôch označených tabuľami s nápisom: „Voľný pohyb psov povolený“ na častiach verejných
priestranstiev podľa prílohy č. 1.

Článok 6
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný
Na území mesta je vstup so psom zakázaný:
a) na verejné kúpaliská, športoviská, detské ihriská a pieskoviská
b) do areálov cintorínov a na pietne miesta,
c) do areálov školských, kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych zariadení,
d) do podlubí na Mierovom námestí a do podlubí na ulici SNP
e) ďalšie verejné priestranstvá a objekty viditeľne označené grafickou značkou piktogramom alebo značkou „vstup so psom zakázaný“, osadenou mestom.
1.

2.
Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené piktogramom alebo
piktogramom a nápisom „vstup so psom zakázaný“. Označenie zabezpečí vlastník alebo správca
miesta.
3.
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.3

Článok 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ten, kto psa vedie, je povinný psie výkaly okamžite odstrániť z verejného priestranstva
a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, uličné koše a špeciálne označené
nádoby na zber psích výkalov.
3. Na plochách vyhradených pre voľný pohyb psov mesto zabezpečuje osadenie, údržbu a vývoz
kontajnerov na zber psích výkalov, na ktorých je označený účel ich použitia.

Článok 8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci mesta.

Článok 9
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici na zasadnutí dňa
12.12.2018 uznesením č. 106.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008
Mesta Nová Dubnica o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území mesta
Nová Dubnica a všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o zmene a doplnení VZN č. 15/2008.
3. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Nová
Dubnica.
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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napríklad zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č.
4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb.
o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
zákon č. 652/2004 o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 255/1994 o poľnej stráži v znení neskorších predpisov
§ 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov
§25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

