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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb. o obecnom uiadenl 
v zneni neskor~lch predpisova § 4 ods. 5, § 5 a § 6 zákona č, 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

VSeobecne závazné nariadenie 
~. 4/2009NZN, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodeni psov na verejných priestranstvách 

PRVÁ CA SŤ 
ZÁKLADN~ USTANOVENIA 

Clánok 1 
Predmet úpravy 

(I) Tola v~eobecne závazné nariadenie (ďalej len "nariadenie") podrobnej~ie upravuje podmienky vodenia psov na verejných 
priestranstvách, vymed:wje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný. 

(2) Nariadenie ďalej ustanovuje podrobnosti o zodpovednosti osoby, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za odstránenie výkalov psa z verejného priestranstva 

(3) Nariadenie sa nevzt"ahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.') 
(4) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.') 

Clánok 2 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia 
a) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný; výnimkou sú situácie nutnej obrany alebo krajnej núdze, keď pes plni svoju nezastupite rnú úlohu 
ochrany osoby alebo majetku,~) 

b) túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa psa pohybuje po priestranstvách vorne dostupných 
verejnosti a ktorého držiter nie je známy v ease jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti, 

c) Verejným priestranstvom na útely tohto nariadenia sú: 
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, 

dl 

ol 

gi 

hl 

miestne komunikácie, ktorými sú v~eobecne pristupné a užlval"lé ulice a chodníky pozdfž nich, 
parkoviská vo vlastníctve mesta, 
verejné priestranstvá a námestia, 
cestná zelel'l a verejná zelel'l. 
voľným pohybom psa je každý pohyb psa bez vOdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný 
pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa") bez v6dzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je 
na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie, 
karanténnou stanicou je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých psov s neznámym zdravotným stavom 
najmenej do vykonania potrebných vySetrení.') 
výbehom pre voľný pohyb psov je vymedzená plocha z verejného priestranstva, od okolitého priestoru oddelená 
oplotením, živým plotom alebo označená informačnými tabul'kami, určená na varný pohyb psov bez vódzky, na ktorej sa 
nachádzajú prekážky pre psov a Speciálne nádoby na zber psích výkalov, 
nechceným psom je pes, ktorého držiter nemOže alebo nechce ďalej chovať a ktorého nepreviedol do držby inej osoby 
alebo ho neumiestnil do náhradnej starostlivosti minimálne v priebehu predchádzajúcich dvoch mesiacov.6

) 

zvláštnym psom je pes 
l . používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,') 
2. použivaný horskou službou, 
3. použivaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plneni úloh civilnej ochrany,s) 
4. poľovný, 
5. ovčiarsky, 
6. vodiaci, 
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodl"lého alebo národného skú~obného poriadku. 

') Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znen! neskorSlch predpisov. 
Zákon Č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii. 
Zákon Č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorSrch predpisov. 
Zákon Č. 564/1991 Zb. o obecnej pollcii v znení neskorSích predpisov. 
Zákon Č. 255/1994 Z, z. o pornej strážI. 

l) Napríklad zákon Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnfk vzneni neskorších predpisov, zákona Č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
v znení neskoršich predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona Č. 99/2008 Z. z. 

') § 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v zneni neskor~ích predpisov. 
0) § 2 zákona Č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
5) Vyhláška Č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky 

pre zvieratá. 
e) Vyhlá~ka t. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spolotenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky 

pre zvieratá. 
7) Zákon Č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovani súkromných bezpečnostných služieb a podobných činnosti, o zmene a doplneni 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisova o doplneni zákona č. 
65/1965 Zb. Zákonníka práce v zneni neskor~ích predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v zneni 
neskoršich predpisov 

~) Zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskor~ich predpisov. 
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DRUHÁ CASt 
ZÁKLADNE POVINNOSTI 

Clánok 3 
Vodenie psa 

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov mMe len osoba. ktorá je Iyzicky a psychicky spôsobila 
a schopná ho ovládar v každej situácii. 

(2) Drtiter psa je poVinný vytvoriť pre psa možnosti na uspokojenie Jeho požiadaviek na pOhyb. pričom musi vziať do úvahy jeho 
ve(1(ost' a temperament, ako aj konkrétnu situáciu v danom priestore. 

(3) Vodif nebezpečného psa mimo chovného p;iestoru alebo zariadenia na chov m6že len osoba, ktoré je plne spósOOilá na 
právne úkony a prmerane fyzicky a psychicky vyvinutá. Na verejnom priestranstve musi mať nebezpečný pes nasadený 
náhubok a vodenie psa musi byt' zabezpečené za poutitia vôdzky alebo iného nxačného zariadenia, ktoré je pri'nerane 
pevné vzhľadom na hmotnosf a silu psa. Voľnosť pohybu a sOCiálny kontakt zabezpetl držiter nebezpečného psa iným 
vhodnym spOsobom. najma využitím systémov ohradených výbehov. Nebezpečných psov, ktori sú agreslvni, nie je dovolené 
vodiť na verejnom priestranstve. 

(4) Obmedzenia pohybu ostatných psov na verejných priestranstvách mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov sú 
upravené v č l. 5 a 6 tohto nariadenia. 

(5) 0901:la, ktorá vedie psa na verejnom priestranstve, je povinné na požiadanie Mestskej policie v Liptovskom MikuláSi (ďalej 
len .mestská policia") preukázať totožnosť psa evidenčnou zm'imkou umiestnenou na obojku psa. Známka je neprenosná na 
iného psa.eJ 

(6) Psa Je zakazané ponechaf samého bez uviazania na verejnom priestranstve a priestranstve vome dostupnom verejnosti 
(napriklad pred obchodom, zariaden ím služieb, úradom a pod.). Uviazaného psa Je možné ponechal' na verejnom 
priestranstve len na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie nákupu, alebo na vykonanie admlnistrativnych úkonov. 

(7) Pri preprave psa vo verejnom dopravnom prostriedku musi byť pes vedený na krátkej vôdzke. 
(8) Ustanovenie bodu (6) neplati, ak 

a) je pes prepravovaný v schránke (klietka, kM , prepravná ta~ka s nepriepustnym dnom), 
b) Ide o služobného psa. 
c) ide o vodiaceho psa. 

(9) Areál výbehu psov Je Ul"Čll ný k vornému pohybu psov. 
(10) Do areálu má vslup povolený len osoba, ktorá je majitetom alebo držiterom psa a osoby, ktoré Ich sprevádzajú za 

podmienky, le pes Je prihlásený do evidencie psov mesia Uptovsky MikulA! a má uhradenú daf! za psa v zmysle VZN 
mesta Liplovsky Mikula! o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení. 

( 11) Uživatetla výbehu pre vorny pohyb psov sú povinní dodržiavať pravid lá uživania uvedené na informačnej tabuli umiestnenei 
vO výbehu. 

(12) Pes musi byt označený identiB<aroou známkou. 
(13) Pes musi byt' v areáli vždy spotu s majitel'om resp. držilerom a pod jeho stálym dozOfom. Každý majitef resp. držiter psa je 

za svojho psa, jeho Pohy1:l a jeho konanie zodpovedný v plnej miere. 
(1 4) Majiter resp. drtiter je povinný odstránil' psom spôsobenú nečistotu (exkrementy) do určených nádob. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

C:lánok 3a 
Evidencia psov 

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dni na územi Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (dalej len "evidencia"). 
Držiter psa Je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dni od uplynutia posledného df!a lehoty uvedenej v prvej vete 
v mieste, kde Sa pes v danom roku prevažne nachádza 
Evidenciu psov vedie mesto liptovský Mikuláš, Mestský úrad so srdlom Stúrova 1969/41 , Liptovský Mikulá~: 
-oddelenie miestnych dani a pop latkov (ods. 3_ pism. a, b, c, d, f, 9 tohto čl ánku) 

- oddelenie životného prostredia a pornohospodárstva (ods. 3 plsm. e tohto článku) . 
Do evidencie Sa zapisuje ' 
a) evidenčné tislo psa - člslo známky, 
b) tetovacie čl s lo alebo údaj o člpovan í psa, ak ho pes mé, 
c) meno, pnezvi"Sko a adresa trvalého pobytu držite ľa psa, 
d) dálum, od kedy sa pes drži. 
e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom $8 peS na uzemí mesta zdriiava, ak sa 

umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu drtlteľa psa. 
f) skutočnosť, .1: e pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol s~m napadnuty alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 

obrane alebo v krajnej núdZI, II) a to. 
1. dátum pohryzenla 
2. meno a priezvi"Sko pohryzenej osoby. 
3. pomenovanie pohryzenej casll tela podra lekárskeho potvrdenia o pOhryznutl človeka psom 
4. doklad o veterinárnom vyšetrenl zvierafa vykonaného z dOvodu poranenia človeka. 

g) uhyn psa, 
h) !trata psa 
Každú zmenu s!lutQČnosU a údajov. ktoré sa zapisujú do eVidenCie, je držiter p$8 povinny do 30 dni od uneny skutočnosti 
alebO udajov oznám i ť mestu, kde je alebo má byť pes evidovaný. 
5) Mesto vydá držiteľovi psa zaplsaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len .. známka"). Na známke sa uvedie 
evidenčné člslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný. Ak pes pohrýzol človeka, pOvodná známka sa mu vymenl za 
známku v ktorej je uvedené. že pes je nebezpečným. Známkou držiter psa preukazuje t otožnosť psa. 
Známka' je neprenosna na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je d:žiter psa. povin.ný do ~4 dni ?dvtedy, čo 
odCudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, kde je pes evidovany. Mesto JE'! pOVinné drzlterovl psa vydar 
náhradnú známku za úhradu 2,00 € 

"l § 3 ods. 6 zákona Č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky dr2:anla psov. 
"') § 24 a25 zákona č.30012005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení. 
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Článok 4 
Zodpovednosť 

(1) Za psa na verejnom priestranstve vždy zodpovedá osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohrad. V prípade, že 
sa nepodarí túto osobu zistiť za psa zodpovedá držiteľ psa. 

(2) Zodpovednosť za psa v chovnom príestore, v zariadení url':enom na chov, alebo na opKltenom pozemku mimo verejného 
priestranstva, má vždy osoba, ktorá je držiteľom psa. Držiteľ psa musí zabezpečiť, aby pes nad mieru primeranú pomerom 
neobťažoval uživateľov priľahlého verejného priestranstva alebo vlastníkov (uživate ľov) pril"ahlých nehnuteľnosti (napr. 
štekaním, zavijaním a pod.). 

(3) Osoba, ktorá psa vedie alebo naň dohliada, je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spOsobom ohrozoval 
I':Klveka alebo zvieratá a zabrániť akémukoľvek konaniu psa, ktoré by mohlo poškodiť zdravie alebo majetok iných osOb, 
prirodu alebo životné prostredie. 

(4) Osoba, ktorá psa vedie alebo naň dohliada nesmie na verejnom priestranstve psa podnecovať k agresivite, alebo štvať ho 
proti inému zvieraťu alebo proti čKlveku. 

(5) Držitel psa je povinný u psa staršieho ako tri mesiace zabezpečiť vakcináciu a každorol':ne revakcináciu proti besnote a 
zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka. ll ) 

(6) Držite ľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu tlValého pobytu osobe, ktorú pes 
pohrýzol. Ak osoba, ktorá takéhoto psa vedie, nie je držiteľom psa, je povinná oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu držitel'a psa osobe, ktorú pes pohrýzol. Osoba, ktorá psa vedie, je ďalej povinná bez priel'ahov oznámiť tv\estskému 
úradu v liptovskom Mikuláši, oddeleniu dani a poplatkov, skutol':nosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby 
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. 

(7) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku.'2) 
(8) Zakazuje sa opustiť psa na verejnom priestranstve s úmyslom zbaviť sa ho.") 

TRETIA ČASt 
OBMEDZENIA 

Článok 5 

Obmedzenia vstupu psov 

(1) Vstup so psom je zakázaný 
a) na detské ihrisko a pieskovisko, 
b} do areálu školského a predškolského zariadenia, 
c) na cintoríny, 
d) na cyklochodník. 

(2) Vstup so psom do iných verejnosti prístupnýcl1 budov a plotom ohradených alebo inak viditeľne vymedzených priestorov 
upravuje prevádzkový alebo iný poriadok vtastnlka, správcu alebo uživateľa takejto nehnute ľnosti. 

(3) Z hradiska posudenia zákazu v ustanoveni ods. (1) nie je rozhodujúce, či má čKlvek psa na rukách, v schránke alebo na 
vôdzke. 

(4) Zákaz vstupu so psom do priestorov alebo zariadeni uvedených v ods. (1) musi byť viditeľne označený symbolom 
(piktogramom) zákazu vstupu so psom podra vzoru vyobrazeného v prílohe Č. I/rozmer oznatenia je vo formáte A3 - 297 x 
420 1TU1l/ . Oznatenie priestoru, kde má platiť zákaz, zabezpečí mesto alebo právnická osoba, ktorá má k zariadeniu alebo k 
nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady. 

(1 ) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

Voľný pohyb psa je zake'lzaný 

Článok 6 
Vol'ný pohyb psov 

a) v pešej zóne v historickej časti mesta, 
b) na pozemných komunikáciách") a na ich súčastiach'\ 
c) na zastávkach verejnej autobusovej dopravy, 
d) na autobusovej stanici a železr1ičnej stanici, 
e) a na ostatných verejných priestranstvách a plochách verejnej zelene (parky a parčíky, menšie parkovo upravellé plochy, 

sidIisková zeleň, sadovnlcky a architektonicky upravené a udržiavané plochy s okrasnými rastlinami)16), okrem 
ozna1':ených výbehov pre voTný pohyb psov; uživateiia výbehov nie sú oslobodení od povinnosti vyplývajúcich z či. 7. 
tohto nariadenia. 

Na miesta, na ktorých je volný pohyb psa zakázaný, je dovolené vodiť psov len na v6dzke. 
Miesta vymedzené podla ods. 1, na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, musia byť viditerne označené ll ) podľa vzoru 
vyobrazeného v prílohe č. 2/rozmer označenia je vo formáte A4 - 21 O x 297 mm alebo vo forme'lte A3 - 297 x 420 mm/. 
Verejné priestranstvo, kde je volný pohyb psa zakázaný, oznal':l mesto podľa či. 6 ods. (3). 
Ak verejné priestranstvo je prilahlé k pozemku, ktorý je verejne prístupný, je v záujme vlastníka alebo uživateľa pozemku 
vymedziť (označiť) hranicu pozemku tak, aby osobe zodpovednej za vodenie psa alebo osobe, ktorá tla psa dohliada, bolo 
jednoznačne zrejmé, že k vymedzenému pozemku mesto nemá žiadny právny vzťah, lebo pozemok je vo vlastníctve fyzickej 
alebo právnickej osoby. Porušenie vlastníckych práv sa rieši v zmysle platných predpisov. 

1') § 17 ods. 5 zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni zákona Č. 99/2008 Z. Z. 
12) § 22 ods. 6 zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni ze'lkona Č. 99/2008 Z. z. 
11) § 22 ods. 3 plsm. h) zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ze'lkona Č. 99/2008 Z. z. 
I ~) § 57 ods. 6 zákona Č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
11) Vyhláška č, 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikácie'lch (cestný zákon) 
15) Napriklad vyhlMka Č. 12312008 Z. z. o podrobr1ostiach o ochrane spoločenských zVierat a o požiadavkách na karanténne 
stanice a útulky pre zvieratá, zákon Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
'7) § 5 ods. 2 zákona Č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravuju niektoré podmienky držania psov 
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(6) Na zničenie, poškodenje, znečistenie alebo neoprávnené odstránenie označenia podra čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 3 sa vzťahujú 
osobitné predpisy." ) . 

Clánok 7 
Clstenie verejných priestranstiev 

(1) Osoba, ktorá vedie psa, musi dbať na to, aby pes 
a) neznečisťoval verejné priestranstvo, verejne prIstupné priestory a verejnoprospesné zariadenia, 
b) nepoškodzoval a neznečisťoval kvetinové záhony a trávniky, priečelia bytových a nebytových budov, vrátane oplotenia 

pozemkov prirahlých k verejnému priestranstvu. 
(2) Ak pes znečis!f verejné priestranstvo tuhými výkalmi (exkrementmi), je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne po 

znečistení odstrániť Na odstra~ovanie výkalov musí zodpovedná osoba použiť vhodn II poml'lcku alebo vrecúško 
(mikroténové, igelitové alebo papierové). ktoré po uzavretí vhod! do vyhradenej (symbolom označenej) zbernej nádoby na 
zhromažďovanie psích výkalov. Vrecúško, ktoré bude uzatvorené tak, aby sa výkaly z vrecúška neuvoľnili ani počas 
vyprázdl'iovania nádoby subjektom povereným Ddstrar'lovanim odpadov, je dovolené vkladať aj do iných zberných nádob 
(kontajnerov) umiestnených na verejnom priestranstve a určených na zhromažďovanie komunálnych odpadov. 

(3) Umiestl'lovanie označených zberných nMob na zhromaŽĎovanie psich výkalov a priebežné hygienické odstral'iovanie 
obsahu zberných nMob (kontajnerov), s viditeIným označen Im účelu ich použitia, zabezpeči mesto prostrednictvom 
zmluvného prepravcu. ' O) 

(4) Kúpanie psov vo fontáne je zakázané. 

(I) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

Clánok 8 
Odchyt túlavých psov 

Držíter psa, ktorému sa pes stratil. je povinný bez priet'ahov nahlásiť túto skutočnosť mestskej policii. 
Pes voľne sa pohybujllci na verejnom priestranstve mimo výbehu alebo pes nájdený na verejnom priestranstve bez doh radu 
zodpovednej osoby, bude odchytený. 
Ak držiteľ psa bude známy, pes bude vrátený držite rovi, alebo dočasne umiestnený do karanténnej stanice do doby, kým si 
psa držiter neprevezme. 
Ak držiter psa nebude známy, pes bude umiestnený do karanténnej stanice; pred umiestnením psa do karantény ho vy!íetri 
fyzická osoba oprávnená na výkon odbornej veterinárnej činnosti (ďalej len .veterinárny lekár") v záujme toho, aby sa zistil 
zdravotný stav psa. 
Odctlyt psov vykonáva 
a) mestská policia, 
b} fyzická alebo právnická osoba oprávnená na výkon takejto činnosti. 
Držite! psa, ktorého pes bol odchytený, je povinný si po tom, ako sa dozvedel o jeho odchyte, prevziať psa. Podmienky 
prevzatia psa z karanténnej stanice držiterom psa stanovuje prevMzkový poriadok zariadenia a osobitný predpis. 20

) 

Informácie o odchytených psoch poskytuje mestská polícia a prevádzkovate! karanténnej stanice. 
Dobu pobytu odchyteného psa v karanténnej stanici upravuje osobitný predpis.

,e
) 

Kto prichýli tlllavého psa, ktorým sa na účely tohto nariadenia rozumie pes trvalo sa nachádzajúci mimo domova. opatery 
a dohradu držiteľa psa, je povinný oznámiť to bez prieťahov mestskej policii a prevMzkovaterovi karanténnej stanice. Tým 
však nie je zbavený povinnosti zabezpečiť vykonanie preventivneho opatrenia a ošetrenia psa. 

Clánok 9 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení pracovnlci mesta 

Clánok 10 
Priestupky 

(1) Priestupky podra § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania v znení neskoršich predpisov 
prejednáva' 
- mesto Liptovský Mikuláš, odbor právny mestského úradu, 
- v blokovom konan!: Mestská policia a orgán Policajného zboru. 

ŠTVRTÁ ČASt 
zAVERECNt: A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

Clánok 11 

Zrušuje sa Prva časť Deviaty diel čl. 33a až 38 všeobecne záväzného nariadenia Č. 811992fVZN o vytvárani podmienok kvalitného 
životného prostredia a o verejnom poriadku v zneni neskorších zmien a doplnkov. 

Clánok 12 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mlkulá!íi sa uznieslo na tomto všeobecne závllznom nariadení dr'la 14. mája 2009. 
(2) Všeobecne záväzne nariadenie bolo vyhlásené vyves en im na úradnej tabuli dňa 18. mája 2009.

21
} 

IS) Napríklad zákon Č. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor!íích predpisov, zákon Č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znenI 
neskorších predpisov. 

I ~} Zákon Č. 22312001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne 
záv(lzné nariadenie mesta Č. 7/2001NZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

20} VyhláSka Č. 12312008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky 
pre zvieratá. 
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(3) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1 okt6br~~009 

Ing, Ján BIChič,~D" v, r. 
primátor f esta 

21) § 6 ods, 8 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov. 

/ 



Príloha Č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 4/2009NZN 

VZOR 

VSTU P SO PSOM 
ZAKAzANÝ 



Príloha Č. 2 
k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 4/2009NZN 

VZOR '1 ____ --------....... 

, 
VOĽNY POHYB PSA 

ZAKÁZANÝ 

• 

V~· _-----...., 



Príloha Č. 3 
k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 4/2009NZN 

VZOR 

VOĽNÝ POHYB PSA 


