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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 webovej stránke mesta. Prípadné pripomienky k návrhu VZN budú predložené na 
rokovanie MsZ. 
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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A) S c h v a ľ u j e  
 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ č.         /2022 O DRŽANÍ 
PSOV NA ÚZEMÍ MESTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Dôvodová správa K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová  
č.         /2022, O DRŽANÍ PSOV NA ÚZEMÍ MESTA 
 
Okresná prokuratúra v Trenčíne vydala protest prokurátora, ktorým preskúmala zákonnosť 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nemšová č. 1/2013 o držaní psov na území mesta 
Nemšová  v znení VZN č. 2/2017 o zmene VZN 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová. 
Okresná prokuratúra po preskúmaní zistila, že viacero článkov predmetného VZN je  
v rozpore či už so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení alebo priamo 
so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  
 
Po vykonanej previerke a vydaného protestu prokurátora, navrhujeme, zrušiť súčasné VZN  
č. 1/2013 a prijať nové VZN v súlade zo všeobecne platnými právnymi predpismi. 


