Mestské zastupiteľstvo Prievidza v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 3 ods. 6, §
4 ods. 5, § 5 ods. 1, a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v platnom znení v y d á v a pre územie mesta Prievidza t o t o
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 14/2021
o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza (ďalej len „VZN“)
§1
Predmet úpravy
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území
mesta Prievidza:
určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
úprava podrobností o vodení psov,
vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo osobu,
ktorá psa vedie.
§2
Náhradná evidenčná známka psa

1.

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia evidenčnej známky psa vydanej mestom
Prievidza, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa, mesto Prievidza vydá držiteľovi náhradnú
známku za úhradu vo výške 1,20 €.
§3
Podrobnosti o vodení psa

1.

V katastrálnom území mesta Prievidza nie je možné vodiť psa bez priameho,
bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie.

2.

Pokiaľ je pes vedený na vodidle (vôdzke), tak vodidlo musí byť bezpečne pripevnené na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vodidla a jeho dĺžka musia byť primeraná tak, aby
bolo možné psa ovládať v každej situácii. Ten, kto psa vedie ho musí mať pod dohľadom po
celú dobu vodenia.
§4
Zákaz voľného pohybu psa

1.

Zakazuje sa voľný pohyb psa na týchto miestach :

-

Námestie slobody,
Pribinovo námestie
Námestie piaristov
Námestie Jozefa Cígera Hronského
Pešia zóna, Ul. J. M. Hurbana – Ul. I. Bukovčana
Pešia zóna, Ul. K. Novackého
Evanjelický kostol, Ul. J. G. Tajovského
kostol Sv. Terézie z Lisieux

2.

Názorné farebné grafické označenie miest uvedených v ods. 1 je zobrazené v prílohe č. 1
tohto VZN.

3.

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný podľa odseku 1 sú označené tabuľkou alebo
vodorovným značením s nápisom „Zákaz voľného pohybu psa“ alebo s grafickým
zobrazením silulety psa a vodiacej osoby v preškrtnutom kruhu. Vzorové označovacie
tabuľky a vodorovné značenia sú zobrazené v prílohe č. 2 tohto VZN.
§5
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je v meste zakázaný na tieto označené verejne prístupné miesta:
a. na detské a športové ihriská, športové areály a do areálov cintorínov,
b. do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení.
2. Miesta vymedzené podľa tohto článku musia byť viditeľne označené, umiestnením
piktogramu, alebo textu označujúci zákaz vstupu so psom v súlade s ust. § 4 ods. 2.
3. Zákaz vstupu so psom sa nevťahuje na vodiacich psov v zmysle platných predpisov.
§6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

2.

Na zhromažďovanie psích výkalov mesto určuje:
a)
nádoby s označením „Psie exkrementy“,
b)
rekreačné koše umiestnené na chodníkoch a trasách,
c)
nádoby určené na zmesový komunálny odpad.
§7
Záverečné ustanovenia

1.

Na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Prievidza č. 14/2021 o podmienkach držania
psov na území mesta Prievidza sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 06.
decembra 2021.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Prievidza č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2021 nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.

V Prievidzi dňa 09. 12. 2021

v. r.
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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