Mesto Spišské Podhradie podľa § 6 ods. 1 na účely vykonania § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení zmien a doplnkov a § 3, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
vydáva
pre katastrálne územie mesta Spišské Podhradie
a katastrálne územie Katúň

VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2013
o držaní psov na území mesta
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia o držaní psov na území mesta (ďalej aj
len „nariadenie“) je vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „zákon“) s cieľom úpravy niektorých podmienok držania psov na území
mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.1
3. Za verejné priestranstvo sa podľa toho nariadenia považujú miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu a sú verejne prístupné širokému okruhu individuálne neurčených
ľudí a kde sa tie spravidla zdržiava viac ľudí, a to najmä cestné komunikácie,
námestia, parkoviská, športoviská, chodníky, mestská zeleň, prechody, mestské
cintoríny. Bližšie vymedzenie verejného priestranstva obsahuje všeobecne záväzné
nariadenie mesta Spišské Podhradie o miestnych daniach a miestnom poriadku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydané na základe zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Úhrada za náhradnú známku
1. Evidenciu podľa § 3 zákona vedie mesto Spišské Podhradie - príslušné oddelenie
Mestského úradu mesta Spišské Podhradie: Oddelenie územného plánovania,
životného prostredia, investičnej činnosti a stavebný úrad.
2. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní na príslušné oddelenie mesta uvedené v odseku
1 odbor a mesto vydá držiteľovi psa za úhradu 2,- € náhradnú známku.
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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 Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.

Článok 3
Podrobnosti o vodení psov
1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť psa
evidenčnou známkou.
2. Každý pes musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.
3. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby bolo možné
psa ovládať v každej situácií.
4. Psa nie je prípustné:
a) vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
b) nechať voľne pohybovať sa na verejne prístupných miestach a na miestach, kde je
voľný pohyb psa zakázaný,
c) ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach,
d) nebezpečného psa podľa § 2 písm. b) zákona uviazať a ponechať samého na
verejnom priestranstve,
e) vodiť pri jazde bicyklom.
Článok 4
Vymedzenie miest kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný
1. Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve podľa čl. 1 ods. 3
tohto nariadenia.
2. Zákaz voľného pohybu psa neplatí na voľných plochách extravilánu mesta, pričom na
poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
3. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej
osoby, ktorá psa vedie.
4. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na
celom území mesta.
5. Zakazuje sa vstup so psom:
a) na verejné detské ihriská a pieskoviská,
b) do verejných budov,
c) na verejné cintoríny,
d) do verejných školských, kultúrnych a sociálnych zariadení,
e) do prostriedkov verejnej dopravy.
Článok 5
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom
1. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo alebo miesto, kde je voľný pohyb psov povolený a uložiť na
určené miesto. Určeným miestom je špeciálna označená nádoba určená na výkaly
psov.
2. Ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško, najmä
mikroténové, igelitové, papierové na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo alebo miesto, kde je voľný pohyb psov povolený a na vyžiadanie
kontrolného orgánu podľa článku 6 sa nimi preukázať.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom poverených
zamestnancov mesta a hlavný kontrolór mesta.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí dňa
14.03.2013.
3. Návrh tohto nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej adrese dňa 25.02.2013.
4. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spišské
Podhradie dňa 15.03.2013.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2013.
6. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta
Spišské Podhradie č. 2/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zo
dňa 24.10.2002.

V Spišskom Podhradí dňa 15.03.2013

.................................................
Mgr. Jozef Bača
primátor mesta

