VZN Mesta Svit č. 8/2018

platnosť: od 01.06.2018
účinnosť: od 16.06.2018

Ruší predpis:

VZN č. 6/2002 zo dňa 27.06.2002

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Svit
č. 8/2018
Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe splnomocnenia v § 3 ods.
6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3, zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
§1
Predmet úpravy
1)

Toto VZN upravuje podmienky vedenia evidencie psov a podrobnosti vodenia psov, vymedzuje
miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný
a upravuje podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov v meste
Svit (ďalej len „mesto“).

2)

Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov .

3)

Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto
prejavov v meste zodpovedá držiteľ psa.

1)

§2
Evidencia psov
1)

Psa, ktorý podlieha evidencii , prihlási jeho držiteľ osobne na Referáte miestnych daní na
Mestskom úrade vo Svite (ďalej len „úrad“), na predpísanom tlačive priznania k dani za psa.

2)

Úrad overí úplnosť údajov a potvrdí držiteľovi splnenie prihlasovacej povinnosti vydaním
evidenčnej známky psa (ďalej len „známka“). Známka alebo známka nebezpečného psa musí byť
viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného psa.

3)

Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné náklady.
Čipovaním psa sa rozumie trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie a určenia
totožnosti psa. Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.

2)
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4)

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť úradu. Úrad vydá držiteľovi psa
náhradnú známku.

5)

Stanovuje sa úhrada za vydanie známky vo výške 1,00 euro.

6)

Každú zmenu údajov uvedených pri prihlásení psa podľa odseku 1 je držiteľ povinný do 30 dní od
zmeny nahlásiť na úrad. Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa a pohryznutie alebo
poranenie človeka psom.
§3
Vodenie psa

1)

Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, len
na vôdzke, uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
3)
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Nebezpečný pes
musí mať nasadený náhubok.

2)

Psa nie je možné:
a) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, to neplatí pre psa so špeciálnym
4)
výcvikom ,
b) vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú
ľudia, okrem psa so špeciálnym výcvikom, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť
zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napríklad bez náhubku),
c) nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psa
zakázaný,
d) ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve.
§4
Obmedzenia vstupu psov

1)

Vstup so psom je zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) do vodných plôch určených na kúpanie,
c) do areálov školských a predškolských zariadení,
d) na športoviská a štadióny prístupné verejnosti,
e) na trhoviská, tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom,
f) do areálu a budov zdravotníckych zariadení, zariadenia opatrovateľskej služby, a všetkých
verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov, okrem prípadov, keď to
prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, užívateľa alebo správcu takejto
nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom.

2)

Zákaz vstupu so psom do lokalít uvedených v odseku 1 musí byť viditeľne označený textom
„Zákaz vstupu so psom“. Označenie môže byť nahradené piktogramom.
§5
Voľný pohyb psov

1)

Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území mesta s výnimkou
plôch označených tabuľami s nápisom „Voľný pohyb psov povolený“. Označenie môže byť
nahradené piktogramom.

2)

Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území mesta.
§6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev

1)

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie
psích výkalov, tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je
nádoba na komunálny odpad, prípadne špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov.
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2)

Mesto umiestni na plochách „Hygienických zariadení pre zvieratá“ (ďalej len „HZVP“), príp. na
ďalších miestach, kontajnery s príslušenstvom vhodné na zhromažďovanie výkalov. Zoznam a
mapa HZVP sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
§7
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) príslušníci Mestskej polície vo Svite,
b) ďalší zamestnanci mesta na základe písomného poverenia primátora.
§8
Sankcie
1)

Pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy a ich výška sú uvedené v § 7
zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení.
§9
Záverečné ustanovenia

1)

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svit 3/5 väčšinou
prítomných poslancov.

2)

Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 14.05.2018 a zvesené dňa 31.05.2018.

3)

Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 31.05.2018
uznesením č. 70/2018.
§ 10
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 16. júnom 2018.

Vo Svite dňa 01.06.2018
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
primátor mesta Svit

---------------------------------------

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z.z. o
Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži
2) § 3 ods. 1) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
3) § 2 ods. 1) písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z.
4) § 2 ods. 1) a 2) a § 4a zákona č. 282/2002 Z.z.

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta

dňa : 14.05.2018

pečiatka

podpis: .................................
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•

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta

dňa : 01.06.2018

•

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta

dňa : 18.06.2018

•

pečiatka

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 16.06.2018

pečiatka

podpis: .................................

PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 8/2018
Zoznam HZVP v meste Svit
•
•
•

Pozemok parc. č. 117/5, k.ú. Svit, parcela registra KN-C, trvalý trávny porast o celkovej
výmere 14901 m2 – 3ks
Pozemok parc. č. 406/1, k.ú. Svit, parcela registra KN-C, trvalý trávny porast o celkovej
výmere 3548 m2 – 1ks
Pozemok parc. č. 379/11, k.ú. Svit, parcela registra KN-C, ostatná plocha o celkovej výmere
3478 m2 – 1ks
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