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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2013 
o niektorých podmienkach držania psov  
u z n á š a   s a    n a    v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov  
u k l a d á  
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia  
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 

- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 
2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na úradnej 
tabuli MsÚ 
                                      T: do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým 
    T: do 30 dní   
                                        K: ref. organizačný 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 



Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2013 

o niektorých podmienkach držania psov 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3  
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov a ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“): 
 

§1 
Predmet úpravy 

1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok v oblasti držby a vodenia psov na 
území mesta Nitry: 
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa 
b) úprava podrobností o vodení psov 
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný 
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný 
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami 

 
§2 

Evidenčná známka psa 
1. Evidenčná známka psa musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa.  
2. Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov preukázať platnú evidenčnú 

známku psa.  
3. Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa v prípade odcudzenia, straty alebo 

zničenia známky, sa  stanovuje vo výške 1,15 €.  
 

§3 
Zákaz voľného pohybu psa 

1. Voľný pohyb psa je zakázaný v Mestskom parku na Sihoti podľa prílohy č. 1 tohto VZN.  
2. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom 
prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  
 

§ 4  
Zákaz vstupu so psom 

1. Zakazuje sa vstup so psom:  
b) do verejných fontán 
c) na verejné detské ihriská a pieskoviská 
d) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení vo vlastníctve Mesta Nitry 
e) na letné kúpalisko na Sihoti 
f) do areálov pohrebísk vo vlastníctve Mesta Nitry 
g) na ploche pred Misijným domom a Kostolom Matky Božej na Kalvárii a na ploche Krížovej 

cesty na Kalvárii v zmysle prílohy č.2 tohto VZN 
h) v Parku pod Borinou. 

3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na verejné detské 
ihriská a pieskoviská. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými 



bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona1 a psov používaných pri záchranných 
prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany. 
 

§5 
Znečisťovanie verejného priestranstva psami 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo vrátane znečistenia verejných zariadení (mestského 
mobiliáru, psieho WC a pod.) je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť 
a uložiť na určené miesto.  

2. Určeným miestom na zber psích exkrementov je nádoba slúžiaca na zber psích výkalov alebo 
nádoba na zber komunálneho odpadu, ak ten, kto psa vedie, nemá bezprostrednú možnosť 
použiť nádobu slúžiacu výlučne na zber psích výkalov. 

 
§6 

Záverečné ustanovenia 
1. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté  ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia VZN č. 12/2012 o miestnych daniach.  

2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2010 v znení dodatku č. 1 
o niektorých podmienkach držania psov. 

3. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa .......... a toto VZN 
nadobudlo účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ t.j.................. 

 
 
 
 
 
                  Jozef Dvonč         JUDr. Igor Kršiak 
            primátor mesta Nitry                           prednosta MsÚ v Nitre 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 



 
 
Príloha č.1: 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

     Dňa 31.01.2013 Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov v znení 
dodatku č. 1 a uznesením č 10/2013-MZ  protestu prokurátora vyhovelo a uložilo vedúcemu odboru 
KČ a ŽP predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie protestom napadnutého VZN spolu 
s návrhom nového VZN, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou. 
  
     Dôvodom pre celkové zrušenie doterajšieho VZN č. 2/2010 bola, okrem podaného protestu, tiež 
očakávaná rozsiahla novelizácia zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov. Novela mala byť predmetom rokovania schôdze 
Národnej rady SR konanej koncom januára 2013. Predkladateľ novely, minister Ľubomír Jahnátek, 
však listom požiadal predsedu parlamentu, aby o novele zákona č. 282/2002 Z.z. Národná rada SR 
nerokovala v januári, ale až na neskoršom zasadnutí parlamentu. Novelu tak do termínu spracovania 
tohto materiálu Národná rada SR neschválila.  
 
     Z dôvodu plynutia zákonnej 90 dňovej lehoty plynúcej od doručenia protestu, v ktorej je mesto 
povinné napadnuté nariadenie zrušiť, alebo zosúladiť s platným právnym stavom, predkladáme 
návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov iba v takom rozsahu, aký mestu výslovne vyplýva zo splnomocňujúcich ustanovení zákona č. 
282/2002 Z.z.. Na základe splnomocnení citovaného osobitného zákona môže mesto formou VZN 
upraviť výlučne: 

- sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa 
- podrobnosti o vodení psov 
- určenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný 
- určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný 
- podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 

 
     Predkladaný návrh nového VZN z hľadiska rozsahu práv a povinností držiteľov psov ako aj 
určenia miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, korešponduje 
s doterajším VZN, pričom  jednotlivé ustanovenia boli dané do súladu s právnym názorom Okresnej 
prokuratúry Nitra.  

 
 
 


