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Mesto Prievidza na základe § 6 ods. 1 zákona 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, v znení neskorších predpisov 

vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 136/2013 

o držaní psov na území mesta Prievidza (ďalej VZN) 
 

§ 1 
Účel úpravy 

1. VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území mesta Prievidza podľa platnej 
legislatívy. 

 
§ 2  

Náhradná známka 
1. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia známky, mesto Prievidza vydá držiteľovi  
    náhradnú známku za úhradu 0,84 €. 

§ 3 
Vodenie psov 

1. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu psov, podľa § 4, možno len na vodidle bezpečne  
    pripevnenom na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vodidla a jeho dĺžka musia byť primerané    
    psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej  
    situácii. 
2. Zakazuje sa vodiť psov: 
    a) na cintoríny,  
    b) do priestoru detských ihrísk, 
    c) do areálov školských zariadení, škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza       
3. Je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve. 
4. Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechania bez dozoru na verejnom  
      priestranstve. 
5. Je zakázané uviazať psa v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok a úradov. 
 

§ 4 
Voľný pohyb psov 

1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta Prievidza, okrem   
   miest označených informačnými tabuľkami so symbolom psa a textom“ Voľný pohyb psov“. Územie  
   je označené dopravnými značkami PRIEVIDZA, HRADEC, VEĽKÁ LEHÔTKA, MALÁ LEHÔTKA. 
2. Miesta, kde nie je voľný pohyb psov zakázaný sú fyzicky označené informačnými tabuľkami so  
   symbolom psa a textom „Voľný pohyb psov“ , sú orientované prevažne do okrajových častí mesta,  
   vybavené nádobami na psie exkrementy, ktoré sú tiež označenými príslušnou symbolikou.  
 

§ 5 
Znečistenie verejného priestranstva 

  1. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie  
       exkrementy z verejného priestranstva a uložiť ich na určené  miesto. 
  2. Určeným miestom sú nádoby na komunálny odpad resp.  symbolom označené  koše na  psie  
      exkrementy.                                                                
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§6 
Kontrola 

  1. Kontrolu  nad dodržiavaním tohto VZN a príslušných zákonov sú oprávnení vykonávať príslušníci  
      mestskej polície  a orgán Policajného zboru. 
 

§ 7 
Sankcie    

1. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN sa dopúšťa priestupku proti verejnému    
poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov, za 
ktorý môže byť uložená pokuta do 33,00 €.  

 2. Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie tohto  
      VZN môže mesto Prievidza uložiť pokutu až do výšky 6.638 €. 
 

§8 
Zrušovacie ustanovenia 

       Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 66/2002 o držaní psov na   území mesta    
       Prievidza v znení doplnkov č.1až 3. 
 

§9 
Záverečné ustanovenia 

1.   Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 29. 01. 2013  a schválilo ho  
      uznesením č. 4/2013. 
2.   Podľa § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov bol  
      návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke     
      mesta Prievidza od 13.01.2013 do 28.01.2013. 
3.  Toto VZN  č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza nadobúda účinnosť 15-tym dňom   
     od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 
4.  Doplnok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v   
     Prievidzi dňa 25.06.2013 schválený uznesením č. 220/13 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od  
     jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 11.07.2013. 
 
Úplné znenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo vyhotovené dňa 12.07.2013. 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                    JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                              primátorka mesta 

 
 
 


