
 
 
 
 
 
 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo 2/2017  

 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 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 
 

vydáva  toto  
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2017  

o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník   
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              28. február 2017 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 28. február 2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28. február 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10. marec 2017 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13. marec 2017 

Pripomienky písomne:               Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektr.:               prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  29. marec 2017 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 30. marec 2017 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. apríl 2017 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 15. apríl 2017 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 342/2017 
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Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Svidník č. 2/2017 

o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník 

 

Mesto Svidník podľa §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a §3 ods. 6, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona č. 

282/2002Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva pre územie mesta 

Svidník toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2017 

o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník 

  

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenie 
 

   Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť sumu úhrady za vydanie 

náhradnej evidenčnej známky pre psa, ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť miesta, 

kde je voľný pohyb psa zakázaný a vymedziť miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

a upraviť povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 

 

 

§ 2 

Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa 

 

   V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa sa vydá držiteľovi psa 

náhradná evidenčná známka psa za úhradu vo výške 3,50 EUR. 

 

 

§ 3 

Vodenie psa 

 

1. Pri vodení psa, ktorý podlieha evidencii psov, musí byť takýto pes riadne a viditeľne 

označený evidenčnou známkou psa. 

 

2. Vodiť psa na verejné priestranstva a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno 

len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo hrudnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej 

dĺžka musí byť primeraná psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 

 

§ 4 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov 

 

  Voľný pohyb psa v meste Svidník je zakázaný na vymedzenom území označenom tabuľou 

s piktogramom „Zákaz voľného pohybu psov, pes musí byť na vôdzke“ s dodatkovou tabuľou 

o vymedzenom území: 

Pešia zóna - Ul. Centrálna, 

 

 



 

§ 5 

Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom 

 

1. So psom je zakázaný vstup 

a) na detské ihriská a pieskoviská, 

b) do areálov škôl a školských zariadení, 

c) na kúpaliska a športové ihriská, 

d) na cintoríny, 

e) do kultúrnych zariadení a obradných siení. 

 

2. Miesta vymedzené podľa bodu 1 tohto §-u musia byť viditeľne označené piktogramom: 

„Zákaz vstupu so psom“  

 

 

§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

   Po splnení povinnosti podľa §6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení neskorších predpisov osoba, ktorá vedie psa môže vrecko 

s výkalmi vhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do nádoby na komunálny 

odpad. 

 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 

   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Svidník číslo 1/2009 schválené uznesením číslo 265 zo dňa 29. septembra 

2009. 

 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

dňa  29.3.2017.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 

 

 

                                                                                        Ing. Ján Holodňák v.r. 

                                                                                              primátor mesta  

  


