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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
 

DŇA 20.09.2017 

 

K bodu :              Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 127/17/3309-2  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 1/2013 o držaní psov na  
                            území mesta Nemšová 
Spracoval :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
Predkladá :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
 
Materiál obsahuje :     1. Dôvodovú správu 
                                       2. Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2017, ktorým sa mení  VZN mesta 
                                           Nemšová č. 1/2013 zo dňa 24.04.2013.                                            
                                        3.Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č. Pd 127/17/3309-2 
                                           zo dňa 15.06.2017 
 
Počet výtlačkov :   20 
 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Prerokované :  na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 13.09.2017  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
          A/ vyhovuje  
              Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 127/17/3309-2  zo dňa 15.06.2017 
              proti článku 6 ods. 1 VZN Mesta  Nemšová 1/2013 o  držaní psov na území    
               mesta Nemšová. 
.       
 
          B/ schvaľuje 
               VZN Mesta Nemšová č. ..../2017 o zmene   VZN č. 1/2013 o držaní psov na území    
               mesta Nemšová 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
K materiálu: :     Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 127/17/3309-2  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 1/2013 o držaní psov na  
                            území mesta Nemšová 

 
Dňa 15.06.2017 bol mestu doručený protest prokurátora zn. Pd 127/17/3309-2 zo dňa 
12.06.2017 proti článku 6 ods. 1 VZN Mesta  Nemšová 1/2013 o  držaní psov na území    
mesta Nemšová . 
Uvedený článok nariadenia nie je v súlade s §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. b)  zákona o psoch 
Predmetný článok 6 ods. 1 :  
1. Vstup so psom je zakázaný 

a) do prevádzok verejného stravovania, spoločného stravovania,  potravinárskej výroby, 
obchodov, ubytovní a zariadení, ktoré poskytujú služby (zákaz sa  vzťahuje aj na byty, ktoré 
súvisia s týmito zariadeniami),  

b) do zdravotníckych zariadení, úradov, inštitúcií, kostolov a na cintoríny, 
c) na detské, športové  a školské ihriská, pieskoviská, kúpaliská a  pláže, do areálov školských a 

predškolských zariadení. 
 
V zmysle § 57 ods. 1 písm. b)  ods. 6 zákona o psoch nedáva mestu možnosť, aby vstupovalo 
svojimi úpravami do výkonu vlastníckeho práva ku nehnuteľnostiam iných právnických alebo 
fyzických osôb z hľadiska určenia spôsobu  nakladania s týmito nehnuteľnosťami.   
Z uvedeného dôvodu  je potrebné zrušiť článok 6 v odseku 1 vo všetkých písmenách a) až c) 
predmetného VZN,  a nahradiť ich takými, ktoré nebudú ďalej nedôvodne zasahovať aj tie 
subjekty práva , vo vzťahu ku ktorým zákon o psoch mestu Nemšová takéto osobitné  
zmocnenie k regulácii ich práv resp. povinností nedáva.  
 
Z uvedeného dôvodu  je v Návrh VZN  článok 6 ods. 1 zmenený nasledovne: 
1. Vstup so psom je zakázaný:  
a/ na kúpaliská, športoviská, detské ihriská, cintoríny a pietne miesta,  ktoré sú vo vlastníctve 
alebo v správe mesta Nemšová okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov.  
b/ do úradných budov, do zdravotníckych zariadení, školských a predškolských zariadení, 
kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre 
poskytovanie služieb, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta Nemšová okrem vodiacich 
psov v zmysle platných predpisov.  
 
 
Vyhotovil: Ing.Jurisová 
Dňa 04.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 04.09.2017 

 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 14.09.2017  
 

 

Mesto Nemšová na základe §4 ods. 3 písm. g a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z.z., v 
znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov pre územie 
mesta Nemšová   

 

vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
Mesta  Nemšová  č. ../2017 

 
o zmene  VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová 
 

Článok 1 
 

 
1.Vo VZN č 1/2013 sa  v Článku  6 –  Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov 
a vstupu so psom -    sa text ods. 1 vypúšťa a nahrádza textom nasledovne: 

 
1. Vstup so psom je zakázaný:  
a/ na kúpaliská, športoviská, detské ihriská, cintoríny a pietne miesta,  ktoré sú vo vlastníctve 
alebo v správe mesta Nemšová okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov.  
b/ do úradných budov, do zdravotníckych zariadení, školských a predškolských zariadení, 
kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre 
poskytovanie služieb, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta Nemšová okrem vodiacich 
psov v zmysle platných predpisov.  
 

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 
 

1.Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 20.09.2017 uznesením    
č. .... 
2.VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 
3.Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej. 
 
V Nemšovej dňa 20.09.2017. 
 
 

                                   Ing. František Bagin     
      primátor mesta  


