
MESTO KROMPACHY 
 

 

 

 

 

                                        Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. XX/2020 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 05. 10. 2020 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 05. 10. 2020 

Zverejnený na internetovej adrese mesta dňa: 05. 10. 2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania (včítane): 15. 10. 2020 

Vyhodnotenie pripomienok  počet: 
 

dňa:  

 

 

Vydané  všeobecne záväzné nariadenie  

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa: 
 

Číslo uznesenia:  

Vyvesené na úradnej tabuli mesta: od:  do:  

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta:  od:  do:  

Zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 
 

Účinné dňom: 
 



 MESTO KROMPACHY Strana 2/4 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

Číslo:  

......./2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v na základe § 5 

ods. 1 a § 6 ods. 3 zákon a NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva pre katastrálne územie mesta Krompachy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. ..../2020 

 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

 
Účelom tohto nariadenia je na území mesta Krompachy hlavne vymedziť miesta, kde je voľný 

pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný. 

 

  
 

Čl. 2 

Miesta v meste Krompachy, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 
1. Zakazuje sa voľný pohyb psa, okrem zvláštneho psa1) na týchto miestach: 

a) na námestiach, 

b) na pešej zóne, 

c) v parkoch. 

2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný podľa odseku 1 sú označené tabuľkou s nápisom 

„ Zákaz voľného pohybu psa“ a s grafickým zobrazením siluety psa a vodiacej osoby v 

červenom preškrtnutom kruhu. 

  

 

Čl. 3 

Miesta v meste Krompachy, kde je vstup so psom zakázaný: 

 
1. Zakazuje sa vstup so psom, okrem zvláštneho psa 1)  do týchto miest: 

a) detské ihriská a pieskoviská 

b) verejné plochy zelene 

c) areál a budovy zdravotného strediska, zdravotných a sociálnych služieb 

d) kostoly a cintoríny 

e) areály a budovy školských zariadení, budova Mestského úradu 

f) hracie plochy štadióna a iné verejnosti prístupné športoviská  

2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný podľa odseku 1 sú označené tabuľkou s nápisom „ 

Zákaz vstupu so psom“ a s grafickým zobrazením siluety psa v červenom preškrtnutom 

kruhu. 

 

 
1 zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

        zákon č. 372/1990 Z. z., o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

Číslo:  

......./2020 

 

 

Čl. 4 

Suma úhrady za vydanie evidenčnej známky 

 
Prvé vydanie evidenčnej známky pre psa vydanej v súlade s osobitným predpisom1) je 

bezplatné. Výška úhrady nákladov spojených s vyhotovením náhradnej evidenčnej známky 

pre psa je stanovená vo výške 3,00 €. 

 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti držiteľa psa, priestupky a pokuty 

 
Tieto sú upravené osobitnými predpismi1) 

 

Okrem toho držiteľ psa: 

1. je povinný prihlásiť psa v zmysle osobitného predpisu1) do evidencie psov. Evidenciu psov 

vykonáva oddelenie majetku a regionálneho rozvoja MsÚ 

2. je povinný nahlásiť včas všetky každú zmenu a skutočnosti, ktoré sa zapisujú do evidencie 

psov podľa osobitného predpisu, najmä stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod. 

3. musí byť spôsobilý preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou vydanou oddelením 

majetku a regionálneho rozvoja MsÚ. 

4. je povinný po dovŕšení 6. mesiacov veku psa, resp. do 30 dní odo dňa jeho nadobudnutia, 

podať správcovi dane za psa daňové priznanie podľa VZN o miestnych daniach na územím 

mesta Krompachy v znení Doplnkov a v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyrúbení dane, daň 

zaplatiť. 

 

 

 

 

Čl. 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 

odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného 

priestranstva a uložiť na určené miesto. 

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené 

koše na psie výkaly. 

 

 

 
 

 

1 zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

        zákon č. 372/1990 Z. z., o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
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......./2020 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 

 
1. Za kontrolu dodržiavania tohto VZN zodpovedá Mestská polícia Krompachy. 

2. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa  .......  

3. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. ....dňa ...... 

4. Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta dňa ........  a nadobúda 

účinnosť dňa .......... 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2012, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

     primátorka mesta 

 

 


