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Dôvodová správa 

Návrh prijatia Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
a vymedzujú sa povinnosti držiteľov psov na území mesta 
Podolínec, vychádza  zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú podmienky držania psov a reflektuje potrebu schváliť 
VzN o podmienkach držania psov na území mesta Podolínec. Ide 
najmä o problematiku vydávania evidenčných známok za psa, 
podrobností o vodení psa, obmedzenie vstupu so psom a 
znečistenie verejného priestranstva. 

Zákon ustanovil podmienky evidencie psov, vodenie psov, 
znečisťovanie verejných priestranstiev, priestupky ako aj upravil 
kompetencie obcí pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení. 

Účelom tohto nariadenia bolo utváranie a ochrana zdravých 
životných podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov, 
zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých 
podmienok držania psov (s poukazom na príslušné ustanovenia 
zákona o držaní psov). 

Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
je iba v takom rozsahu, aký mestu výslovne vyplýva zo 
splnomocňujúcich ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z. Na základe 
splnomocnení citovaného osobitného zákona môže mesto 
formou VZN upraviť výlučne: 



- sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku, 
- podrobnosti o vodení psov, 
- určenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný, 
- určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, 
- podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.  

V súčasnosti platný a účinný zákon ustanovuje, že obec môže 
formou VZN vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a 
miesta, kde je zakázaný vstup so psom a tieto plochy musia byť 
viditeľne označené. 

Z dôvodu doplnenia a upresnenia informácií pre občanov, po 
novelizácii zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, 
v súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane 
spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat 
a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 
283/2020, je súčasťou  VZN aj informatívna časť zostavená do 
Prílohy č. 1 vo forme poučenia pre vlastníkov/držiteľov psov 
o niektorých ďalších významných povinnostiach chovateľov psov 
a podmienkach pre chov a držanie psov. 

 

 

 

 


