MESTO KOLÁROVO
Mestský úrad, Kostolné nám.1

Na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 29.04.2013
K bodu rokovania číslo: 7.

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 6/2013
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo
a vodenia psov na verejných priestranstvách

Predkladá:
Ing., Bc. Iveta Némethová
Prednostka úradu

Spracovali:
Ing., Bc. Iveta Némethová – prednostka úradu
Marta Kürtiová – ref. OV a ŽP

Uložené prejednať v komisiách:
- ochrany verejného poriadku
- povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia

Materiál obsahuje:
- Návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území
mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách - vrátane príloh 1-3
- dôvodovú správu

N á v r h na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje – neschvaľuje
1./ so súhlasom .......... poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách.

Határozati javaslat
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1./ ….................képviselő beleegyezésével, akik a jelenlévő képviselők több mint 3/5-ét
képezik, Gúta Város 6/2013 sz. a kutyatartás feltételeiről és a kutyák közterületen való
vezetéséről szóló általános kötelező érvényű rendeletét Gúta Város területén.

Dôvodová správa
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 6/2013
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo
a vodenia psov na verejných priestranstvách
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách je vypracovaný
v súlade so zákonom č.282/2002 Z.z. – úplné znenie.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kolárovo
č. 6/2013
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo
a vodenia psov na verejných priestranstvách
NÁVRH
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3
zákona NR SR č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území
mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách v znení zákona č.102/2010 Z.z.
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“):
§1
Predmet úpravy
1.) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie psov ( suma úhrady za
vydanie náhradnej evidenčnej známky psa ) a vodenia psov, vymedzenie miest: zákazu vstupu so
psom, zákazu voľného pohybu psa ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev a vykonávanie dozoru nad dodržiavaním VZN.
2.) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných ( zvláštnych ) psov používaných podľa osobitných
predpisov. 1)
§2
Evidencia psov
1. Psa, ktorý podlieha evidencii2) je jeho držiteľ povinný prihlásiť do evidencie Mesta
Kolárovo.
2. Evidencia psov je zabezpečená podľa § 3 zákona o držaní psov.
3. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,30 € 3).
§3
Vodenie psov
1. Základné pravidlá vodenia psov sú upravené zákonom o držaní psov4/.
2. Toto ustanovenie VZN určuje ďalšie podrobnosti o vodení psa v súlade s § 4 ods.5 zákona
o držaní psov, a to:
- vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu 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 možné psa ovládať v každej situácii.
3. Zakazuje sa:
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve
- ponechať psa samého uviazaného na verejnom priestranstve a priestranstve
voľne dostupnom verejnosti
- ponechať uviazaného nebezpečného psa s náhubkom samého na verejnom
priestranstve a priestranstve voľne dostupnom verejnosti
- kúpanie psov vo fontáne.
§4
Miesta so zákazom voľného pohybu psa a vstupu so psom
1.) Zakázaný je voľný pohyb psov na všetkých miestach, označených upozornením „ Voľný pohyb
psov je zakázaný A kutya szabad mozgása tilos “.
2.) Zakázaný je voľný pohyb psov v parku Svätej Rozálii, na Kostolnom námestí a
v Kostolnom parku.
3.) Zákaz voľného pohybu psov je viditeľne označený tabuľou – príloha č.1 tohto VZN.
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4.) Vstup so psom ( okrem zvláštnych psov ) je zakázané:
a./ na všetky miesta označené upozornením:
„Vstup so psom je zakázaný Kutyával belépni tilos “,
b./ do všetkých verejnosti prístupných budov ( napr. zdravotnícke zariadenia, úrady,
prevádzky potravinárskej výroby, obchody s potravinárskym sortimentom, zariadenia
verejného a spoločného stravovania ), okrem zariadení, kde je to povolené a viditeľne
označené,
c./ na detské ihriská, pieskoviská, športoviská a v tesnej blízkosti bytových domov
do vzdialenosti 1 m ( od vonkajšej steny stavby ), ktoré sú verejným priestranstvom,
d./ do areálov detských jaslí, materských škôl a školských zariadení,
5.) Zákaz vstupu so psom je viditeľne označený tabuľou „ Vstup so psom je zakázaný
Kutyával belépni tilos “, ktorej vzhľad je uvedený v prílohe č.2 tohto VZN.
§5
Zamedzenie znečisťovania verejných priestranstiev
1.) Základné povinnosti pri znečistení verejného priestranstva výkalmi od psa upravuje § 6
zákona o držaní psov.
2.) Zberné nádoby sú označené tak, aby z nich bol zrejmý účel ich použitia, t.j. zberné nádoby
sú označené piktogramom podľa prílohy č. 3 tohto VZN.
3.) Mesto Kolárovo zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie obsahu týchto zberných
nádob. Použiť tieto nádoby na zber iného odpadu je zakázané.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a.) mestská polícia,
b.) hlavný kontrolór mesta,
c.) referát životného prostredia v spolupráci s referátom miestnych daní a poplatkov.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto VZN sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na psov chovaných pred jeho
účinnosťou. Ak podmienky držania psa nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa je
povinný tieto zosúladiť.
2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej
stránke mesta dňa 11. apríla 2013 a zvesený dňa 26. apríla 2013.
3. Toto VZN mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
č. uzn. ................... zo dňa ................... .
4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli.

V Kolárove, dňa: 11. apríla 2013
Árpád Horváth
Prímátor mesta
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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, zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o súkromnej bezpečnosti / v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov.
2
/ § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
zákona č. 102/2010 Z.z.
3/ § 3 ods. 6 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
4/ § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
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