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Mesto Nová Dubnica na základe § 4, ods. 3, písm. g) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona 282/2002 Z. z., ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. 

vydáva pre územie Mesta Nová Dubnica toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 

O zmene a doplnení VZN č. 15/2008 o niektorých podmienkach držania psov 

a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 o niektorých podmienkach držania psov 

a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica sa mení nasledovne: 

 

a) V článku 2 - Vymedzenie pojmov pre účely tohto nariadenia - sa text odseku 1. 

nahrádza  nasledovným textom: 

 

1.    Zvláštnym psom je pes :  (§2 písm. a) Zákona č. 282/2002 Z.z..,  ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov, ďalej len „zákon“) 

a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

b/ používaný horskou službou 

c/ používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 

d/ poľovný 

e/ ovčiarsky 

f/ vodiaci 

g/ počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného 

poriadku. 

 
b) Text článku 8  - Priestupky - sa nahrádza  nasledovným textom: 

 

Článok 8 

Priestupky 

 
1.         Priestupku (§7, ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.) sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neoznámi mestu, kde  je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a 

údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie, 

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 4 ods. 1 a 2,  

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

2.        Priestupku (§7, ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.) sa dopustí ten, kto vedie psa, ak 

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého 

pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania 

psom, 

c) nepreukáže známkou totožnosť psa, 



d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

e) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

3.      Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a 

za priestupok podľa odseku 2 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

4.      Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mesto a v blokovom konaní mestská polícia a 

orgán Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o 

priestupkoch. 

 5.       Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom 

konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 

6.   Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva mestská polícia v súčinnosti s 

oddelením životného prostredia a povereným pracovníkom evidencie psov klientskeho centra 

oddelenia organizačno-správneho. 

 
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici na zasadnutí 

dňa 28.6.2010. 

 

3.  Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta 

Nová Dubnica. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Šušaník   
   primátor mesta 

 

 

 

 


