Návrh VZN:
Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:

3. mája 2022.
13. mája 2022.

Mesto Nemšová na základe § 4 ods. 3 písm. g, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov pre územie mesta Nemšová vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ č.

/2022

O DRŽANÍ PSOV NA ÚZEMÍ MESTA

Článok l
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje niektoré
podmienky držania psov fyzickými či právnickými osobami na území mesta
Nemšová.
2. Účelom tohto VZN je úprava sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
úprava podrobností vodenia psa a vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný ako aj podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev psom.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté iné všeobecnozáväzné právne predpisy vyššej právnej
sily, ktoré upravujú podmienky držania psov a výnimky z týchto podmienok.
Článok 2
Výška úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
1. Evidenciu psov vedie na území mesta Mesto Nemšová - mestský úrad Nemšová
(ďalej len „MsÚ NMS“), ktorý zároveň vydáva aj evidenčnú známku psa.
2. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia takejto známky MsÚ NMS vydá
držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu vo výške 3,50 € / 1 náhradná známka.
Článok 3
Vodenie psa
1. Každý kto vodí psa, je povinný dodržiavať podmienky vodenia psa, ktoré sú
upravené zákonom, pričom je povinný dodržiavať aj podmienky podrobnejšie
upravujúce vodenie psov, ktoré sú uvedené v tomto článku.
2. Vodiť psa (okrem zvláštneho psa) na miesta so zákazom voľného pohybu psa možno
len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky
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a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možno psa ovládať
v každej situácii. Evidenčná známka psa musí byť viditeľne umiestnená na jeho obojku,
pričom ten kto drží alebo vedie psa musí bezpečne umožniť skontrolovať evidenčnú
známku na požiadanie poverených či splnomocnených osôb MsÚ NMS.

3. Pokiaľ bol pes vedení do interiérov budov, kde nie je vstup psov zakázaný, je ten kto
vedie psa povinný tohto vyviesť v prípade, ak pes šteká a ruší tým osoby alebo osobu,
ktorá sa v interiéri nachádza a ktorá upozornila držiteľa psa na rušivý štekot jeho psa.
4. V prípade napadnutia akejkoľvek osoby psom je ten kto psa vodil či vykonával nad
ním dohľad povinnosť oznámiť takto napadnutej osobe evidenčné číslo psa
vrátane obce, kde je pes evidovaný ako aj svoje meno a priezvisko.

Článok 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1.

Zakazuje sa voľný pohyb psov na celom zastavanom území Mesta Nemšová.

2.

Zakazuje sa voľný pohyb psov mimo zastavaného územia mesta, a to na všetkých
chodníkoch, cyklochodníkoch, miestnych komunikáciách a oplotených vonkajších
priestoroch určených na šport, sledovaniu športových podujatí, kultúru alebo
rekreáciu, ktoré sú verejne prístupné. Uvedený zákaz sa vzťahuje aj na ochranné
pásmo týchto objektov, ktorý predstavuje vzdialenosť 20 metrov od predmetných
komunikačných objektov či areálov.

3.

Voľný pohyb nebezpečného psa je vylúčený na celom území mesta Nemšová.

4.

Za voľný pohyb psa sa považuje aj jeho dočasné opustenie bez toho, aby bol
takýto pes dočasne priviazaný k pevnému bodu bez možnosti bezodkladného
prístupu k nemu osobou, ktorá ho na toto miesto priviazala.

5.

Vstup so psom je zakázaný do týchto objektov, priestorov či ich častí
a) detské ihriská a pieskoviská,
b) verejné plochy zelene v parku na ulici SNP,
c) areál a budovy zdravotného strediska,
d) športové haly,
e) kostoly a cintoríny,
f) areály a budovy školských zariadení,
g) budova Mestského úradu,
h) na hracie futbalové plochy a iné hracie plochy (napr. tenisové kurty) určené pre
verejnosť; uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na psy privedené na športovisko
za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia,
i) do spoločných priestorov stavieb, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta
Nemšová,
j) ktoré sú označené informačnou tabulou mesta Nemšová „Zákaz vodiť psov“.
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Článok 5
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Ten, kto psa vedie je povinný bezprostredne psie výkaly odstrániť uložením do
uzatvárateľných zberových nádob na zber komunálneho odpadu rozmiestnených
v meste alebo nádob na psie výkaly, ktoré sú pre tento účel viditeľne označené.
2. Na území mesta sú rozmiestnené nádoby na psie výkaly v týchto miestach:
 ul. Železničná – priestor pri parkovisku a zastávke SAD,
 ul. A.Kropáčiho – parkovisko pri MŠ na Záhumní,
 ul.Hornov – plocha zelene pri stĺpe el.vedenia pri vstupe do spoločnosti
VETROPACK,
 garáže – ul.Odbojárov,
 hrádza pri rieke Vlára,
 NTS – priestor medzi futbalovými ihriskami,
 Mierové námestie – plocha zelene pri chodníku smer areál NTS,
 ul. Hradná – za obchodom Jednota,
 ul.Trenčianska – pri kaštieli.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN prijalo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej .............. uznesením ..............
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
3. Týmto VZN sa ruší VZN 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.
4. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2022 o držaní psov na území mesta Nemšová.

Nemšová,

.....................................................
Miloš Mojto - primátor mesta
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