MESTO NEMŠOVÁ
UL. JANKA PALU 2/3, 914 41 NEMŠOVÁ
tel.: 032/65 09 611
fax: 032/65 98 427 E-mail : nemsova@nemsova.sk

VZN č. 1 / 2007
o držaní psov na území mesta Nemšová

Schválené uznesením MsZ č. ....7......., dňa .2.júla2007..........., pod bodom ....5.........
S účinnosťou od 18.júla 2007

Mesto Nemšová na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
noviel a zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov pre
katastrálne územie mesta Nemšová a jeho mestské časti (ďalej len „územie mesta“),
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1/2007 o držaní psov na území mesta
Nemšová (ďalej len „nariadenie“):
Článok l
Základné ustanovenia
l. Nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb bez rozdielu, ktoré
držia psov na území mesta Nemšová. Vzťahuje sa na držanie, nosenie a vodenie psov v
domoch, objektoch a zariadeniach, v priestoroch k nim patriacich a na verejných
priestranstvách.
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce
obyvateľov mesta, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v meste.

3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zamedzenia šírenia
chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných policajnými zbormi a
poriadkovými útvarmi podľa osobitných predpisov.
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné a špeciálne právne predpisy.
Článok 2
Základné pojmy
Pre potreby tohto nariadenia:
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany,
3. poľovný,
4. vodiaci,
5. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného skúšobného
poriadku,
b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi,
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie,
d) držiteľ - osoba, ktorá má psa vo vlastníctve, alebo u ktorej sa pes nachádza,
e) verejným priestranstvom – pre účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné
pozemky na území Mesta Nemšová, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným
priestranstvom sa rozumejú najmä :
- miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, trhoviská;
- mosty, mostíky, priechody;
- parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách.
Článok 3
Podmienky chovu psov
Chov a držanie psa je povolené na celom území mesta Nemšová, ak sú splnené nasledovné
podmienky :
1. Každý, kto chová alebo drží psa je povinný:
a) zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických
a hygienických
podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a ekologickým
potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú
vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku
a neplánovaného alebo nežiadúceho rozmnožovania,
b) zabezpečiť dennú kontrolu chovného priestoru alebo zariadenia za účelom neodkladného
odstránenia všetkých zistených nedostatkov,

c) zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu
spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo vozidlách verejnej dopravy a v
spoločných bytových priestoroch,
d) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy
medzi občanmi,
e) dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelne povinné
očkovanie psa a pri ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
f) dať psa, ktorý poranil človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o
obhliadke psa odovzdať poškodenému,
g) zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä
nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie
používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a
úzkosť, štvať zvieratá proti sebe,
h) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť
tabuľku „Pozor pes!“
i) zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa,
j) uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.
2. Chovať a držať psa je zakázané v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a
ekologickým potrebám, najmä:
a) na balkónoch a loggiach bytov, v pivnici, na povale, v spoločných priestoroch bytových
domov, v garáži,
b) v zariadeniach pre deti a mládež,
c) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby,
v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach,
d) v zariadeniach určených na chov iného spoločenského zvieraťa (napr. v klietke)
3. Zakazuje sa:
a) opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho,
b) držať psa v byte patriacom mestu Nemšová.
4. Chovať psa v bytovom dome môže ten, kto sa preukáže súhlasom susedov, bývajúcich vo
vchode.

Článok 4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v meste
Nemšová, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza v meste.
2. Evidenciu psov vedie Mesto Nemšová.
3. Do evidencie sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
5. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie známku psa (ďalej len známka). Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov „Mesto Nemšová“ a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil,
oznámiť mestu. Mesto držiteľovi psa vydá náhradnú známku.
Článok 5
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozil človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Každý pes pohybujúci sa na verejnom
priestranstve musí byť vedený na vodítku a mať nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je
povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, bezodkladne
oznámiť mestu.

Článok 6
Podmienky pre vstup a voľný pohyb psov
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.
2. Vlastníci a užívatelia zariadení uvedených v ods. 1 sú povinní viditeľne označiť tieto
objekty textom „Zákaz vstupu so psom“, prípadne príslušným symbolom. V objektoch
uvedených v ods. 1 je povolený vstup psov uvedených v článku 2. písmeno a) odseky 1, 2,
4, len v nevyhnutnej miere pri výkone činnosti na ktorú sú určení.
3. Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) na všetkých verejných priestranstvách, okrem priestranstiev označených tabuľou
s textom „Voľný pohyb psov“,
b) v priestoroch, kde je zakázaný ich vstup.
4. Priestory vymedzené na voľný pohyb psov budú viditeľne označené a zabezpečené
kontajnermi na zhromažďovanie exkrementov. Predmetné priestory sú podrobne graficky
špecifikované v prílohe č. 1 (a sú to nasledovné parcely :)
Miesta rozmiestnenia nádob na psie exkrementy :
a) ul. Železničná – priestor pri parkovisku a zastávke SAD,
b) ul. A.Kropáčiho – parkovisko pri MŠ na Záhumní,
c) ul.Hornov – zelená plocha Vetropack – pri stĺpe el.vedenia,
d) garáže – ul.Odbojárov – vyhradený priestor pre voľný pohyb psov,
e) hrádza pri rieke Vlára,
f) NTS – priestor medzi futbalovými ihriskami,
g) Mierové námestie – zelená plocha pri novovybudovanom chodníku,
h) ul. Hradná – za obchodom Jednota,
i) ul.Trenčianska – pri kaštieli.

Článok 7
Technické a hygienické podmienky
pre držanie a vodenie psov.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo exkrementami, je ten, kto psa vedie, povinný
exkrementy bezprostredne odstrániť.
Mimo priestorov vyhradených na voľný pohyb psov je ten, kto psa vedie povinný
exkrementy odstrániť do uzatvárateľných zberových nádob na zber komunálneho odpadu
rozmiestnených v meste, alebo nádob na psie exkrementy.
V priestore vymedzenom pre voľný pohyb psov je osoba, ktorá nad psom vykonáva
dohľad povinná výkaly bezprostredne odstrániť ich vložením do špeciálneho kontajnera
určeného na zhromažďovanie psích exkrementov. Mesto Nemšová zabezpečí priebežnú
hygienickú likvidáciu ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich
použitia.

Článok 8
Priestupky a iné správne delikty
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 5 odsek
1. a 2. tohto nariadenia,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno , priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni tomu, aby pes znečisťoval verejné priestranstvá, útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Za priestupok podľa
a) tohto článku odsek 2 písm. d) a e) mesto uloží pokutu do 500,- Sk;
b) tohto článku odsek 1 a odseku 2 písm. a) až c) mesto uloží pokutu do 5.000,- Sk.
4. Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút v zmysle tohto VZN sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Nemšová.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
Článok 9
Spoločné ustanovenia
1. Vo všetkých veciach, ktoré toto nariadenie upravuje, rozhoduje primátor mesta v zmysle
§ 13, ods. 4, písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2. Výkon kompetencií mesta v zmysle tohto VZN zabezpečuje Mestský úrad Nemšová :
a) vyznačovanie zón voľného pohybu psov v zmysle čl.6 ods. 4.,
b) vydávanie povolení v zmysle čl. 6 ods. 5.,
c) umiestňovanie kontajnerov v zmysle čl.6 ods.4,
d) prejednávanie priestupkov podľa čl. 8 a spracovávanie podkladov pre vydanie
rozhodnutia primátora mesta o prejednanom priestupku.
e) vydávanie známok v zmysle čl. 4 ods. 5
3. V rozsahu poverenia v ods. 2 jednotlivé oddelenia MsÚ v rámci preventívnej činnosti tiež
zabezpečujú vhodnú informovanosť subjektov (Mestský rozhlas, propagačné letáky
a pod.) o ich povinnostiach v zmysle tohto VZN.
4. Primátor mesta môže jednotlivé oddelenia mestského úradu poveriť tiež rozhodovacou
právomocou.

Článok 10
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva na základe upozornení a sťažností
občanov, oznámení veterinárnych organizácií, ako aj na základe vlastných pracovných
postupov na zabezpečenie poriadku a čistoty mesta Mesto Nemšová prostredníctvom:
a) Mestského úradu v Nemšovej,
b) hlavného kontrolóra mesta Nemšová,
c) Komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania;
a v spolupráci s :
a) orgánmi policajného zboru SR,
b) orgánmi poverenými konať vo veciach hygienických a veterinárnych.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Nemšovej dňa 2.júla 2007, uznesením č. 7, pod bodom 5 a nadobúda účinnosť dňa 18.júla
2007.
V Nemšovej dňa 2. júla 2007

Ján Mindár
primátor mesta

