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NÁVRH  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA NÁMESTOVO  

O CHOVE, VODENÍ A DRŽANÍ PSOV 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                   

 

Dôvodová správa: 

 

Dňa 01. 07. 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky 

držania psov. Zákon ustanovil podmienky evidencie psov, vodenie psov, znečisťovanie verejných 

priestranstiev, priestupky ako aj upravil kompetencie obcí pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení. 

Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov. Obec si v tomto VZN upravuje: 

- miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa, 

- miesta, kde je zakázaný vstup so psom, 

- sumu úhrady za náhradnú známku pre psa, 

- podrobnosti o vodení psa, 

- podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

Návrh tohto nového VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je  v rozsahu, aký mestu 

výslovne vyplýva zo splnomocňujúcich ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z. V súčasnosti platný a 

účinný zákon ustanovuje, že mesto môže formou VZN vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa 

zakázaný, a miesta, kde je zakázaný vstup so psom a tieto plochy musia byť viditeľne označené. Mestská 

polícia Námestovo navrhuje najmä úpravu: 

 

§ 3 

Vodenie psa a znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

Voľný pohyb psa zakázaný na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách okrem 

miest vyhradených na venčenie psov. Pes musí byť vedený na vôdzke.  

 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne 

odstrániť do smetných nádob určených na zber exkrementov. 

 

 
§ 4 

Miesta kde je zakázaný vstup so psom 

 

1. Vstup so psom je v meste zakázaný:  

a) na detské a športové ihriská, na priestranstve pred kostolom a do areálov cintorínov, 

školských areálov, na kvetinové záhony a miesta kde je kríková výsadba, pokiaľ vlastník, 

správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,  

b) do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení,  zariadení 

pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, 

správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,  

c) do priestorov Amfiteátra a  športovo-rekreačnej zóny na Nábreží Oravskej priehrady. 

Vymedzenie lokality: Všetky plochy verejnej zelene od priestorov Lodenice pri moste až po 

volejbalové ihrisko na plážový volejbal. Vymedzenie lokality bude vyznačené značením zákaz 

vstupu so psom. Uvedené vymedzenie nezamedzuje vstupu osôb so spoločenským zvieraťom 

(napr. pes alebo mačka)  na vonkajšie terasy a do priestorov určených na konzumáciu stravy 

v zariadení verejného stravovania, ak majiteľ podniku so vstupom zvieraťa súhlasí. Ten je 
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povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom, a to na 

viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu jedla. 

Akýkoľvek iný pohyb zvierat mimo chodníka U-čka, vonkajších terás a priestorov určených 

na konzumáciu stravy, vo vymedzenej lokalite je zakázaný. Mapa tejto lokality tvorí prílohu 

č. 1 tohto VZN a prílohu č. 2 tvorí značenie zákaz vstupu so psom. 

 
 

Zdôvodnenie : Sťažnosti občanov na pohyb psov, ako aj kamerové záznamy poukazujú na to, že areál 

Nábrežia je využívaný vo veľkej miere chovateľmi psov na prechádzky so psami, venčenie, kúpanie a 

cvičenie. Je tu vysoká koncentrácia ľudí na pomerne malom priestore a verejné priestranstvá, na ktorých 

sa hrajú deti a využívajú ľudia na oddych, sú každodenne znečisťované od psích exkrementov. Napriek 

tomu, že majitelia psov majú mnoho iných a neobmedzených možnosti prechádzok so spoločenským 

zvieraťom mimo tejto lokality, táto je pre nich vhodná hlavne z dôvodu, že je ľahko prístupná, stále 

pokosená a čistá.  Športovo-rekreačná zóna na Nábreží má slúžiť hlavne ľuďom na rekreáciu a šport. Sú 

tu prevažne detské ihriská, športoviská, plochy vhodné na kúpanie a opaľovanie. 

 

Ďalšie dôvody návrhu tohto článku je podrobnejšie popísaný Mgr. Miroslavom Hajdučíkom, 

náčelníkom MsP v článku Nábrežie ako venčovisko pre psov, ktoré je súčasťou tejto dôvodovej správy. 

 

Ďalej je potrebné určiť cenu za náhradnú známku. Maximálna suma je 3,50 € ( v súčasnosti 

mesto vyberá 2 € ): 

 

Mesto vydá držiteľovi psa za úhradu 3,00 EUR náhradnú známku. 
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