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Mesto Sabinov
Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Materiál
na zasadnutie Mestskej rady
dňa 16.septembra 2020

K bodu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Sabinov

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Mgr. Lukáš Janiga
vedúci OPaSM

Mestská rada
podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov materiál prerokovala a
odporúča
mestskému zastupiteľstvu Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Sabinov
s ch v á l i ť

Vypracovala:
JUDr. Katarína Juricová
právnička

Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Sabinov

V zmysle 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 znení neskorších predpisov, je
mesto všeobecne záväzným nariadením povinné ustanoviť:
-

sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50
EUR,
podrobnosti o vodení psa;

a môže vymedziť:
-

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

Mesto Sabinov malo v minulosti platné VZN mesta Sabinov č. 8/2010 o podmienkach
chovu psov, ktoré bolo na základe protestu prokurátora zrušené. Je teda potrebné schváliť
a vydať nové VZN v súlade s platným znením vyššie citovaného zákona.
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je kompetenciou mestského zastupiteľstva uznášať sa na
nariadeniach.
Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme Mestskej rade v Sabinove na prerokovanie
a následne Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove na prerokovanie a schválenie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta Sabinov.

Príloha č. 1 - Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove

Uznesenie
Mestského zastupiteľstva č. ....
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta Sabinov
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove prerokovalo predložený materiál a v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozhodlo, že:
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta Sabinov, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia.

V Sabinove dňa .............

Ing. Michal Repaský, v. r.
primátor mesta

Príloha č. 2 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Sabinov

Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov č. 7/2020,
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov sa na svojom zasadnutí dňa .......... 2020 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Predmet úpravy
1)

2)

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava niektorých
povinností pri držaní psov na území mesta Sabinov (ďalej len „mesto“), okrem tých, ktoré
ustanovuje osobitný predpis1, a stanovenie sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
psa.2
Toto nariadenie a nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.3

Článok 2
Stanovenie úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydá mesto držiteľovi psa
náhradnú známku za úhradu vo výške 3 EUR.
Článok 3
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých miestnych komunikáciách nachádzajúcich sa na území
mesta.

1

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
3 § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
2

Článok 4
Niektoré podrobnosti o vodení psa na území mesta Sabinov
Vodiť psa na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný v zmysle článku 3 tohto nariadenia, je možné
len na vôdzke, a to tak, aby držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad,
mohli psa v každej situácii ovládať.
Článok 5
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný
1)

2)

3)

Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach vo vlastníctve mesta na území
mesta:
a) detské ihriská a pieskoviská;
b) kúpaliská a športové ihriská;
c) areály škôl a školských zariadení, s výnimkou vstupu so psom za účelom realizácie
canisterapie;
d) areál cintorína;
e) úradné budovy, zdravotnícke a kultúrne zariadenia a zariadenia sociálnych služieb.
Miesta špecifikované v bode 1 tohto článku musia byť riadne a viditeľne označené nápisom
„Vstup so psom zakázaný!“ alebo piktogramom s grafickým zobrazením psa, ktorý bude
prečiarknutý.
Zákaz podľa bodu 1 tohto článku s výnimkou písm. a) sa nevzťahuje na vodiaceho psa podľa
osobitného predpisu.4
Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

V prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi psa je určeným miestom na zhromažďovanie
týchto výkalov nádoba na komunálny odpad, prípadne kontajner určený na zhromažďovanie výkalov
psov s grafickým vyznačením tohto účelu použitia.
Článok 7
Kontrola a sankcie
1)
2)

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Sabinove.
Pri prejednávaní priestupkov podľa tohto nariadenia a ukladaní pokút postupuje mesto Sabinov
podľa osobitných predpisov.5
Článok 8
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)

4

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na
úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 08.09.2020.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v
Sabinove uznesením číslo XX dňa ......... 2020.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta
Sabinov v dňoch ............. 2020 až ............. 2020.

§ 25 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5
§ 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

4)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............. 2020.

V Sabinove dňa ............. 2020.
.......................................
Ing. Michal Repaský
primátor mesta
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08.09.2020
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VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa

............. 2020

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa
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............. 2020

