
SCHVÁLENÉ VZN BOLO 

VYVESENÉ DŇA: 1 6 "11" 2015 

ZVESENÉ DNA:/ - 1 -12* 2015 

PODPIS: 
Město Liptovský Mikuláš na zaklade ustanovenia § 6 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znění neskorších právnych predpisov a ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 282/2002 
Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania v znění neskorších predpisov vydává 
pre územie města Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne závazné nariadenie 
č. 10 /2015/VZN 

ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš 
č. 4/2009/VZN účinné od 01. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov 
na veřejných priestranstvách. 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

Všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš č. 4/2009/VZN ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov na veřejných priestranstvách sa mení a dopíňa 
takto: 

1. Článok 2 Vymedzenie pojmov písm. c) znie: 
Veřejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú: 

veřejnosti přístupné pozemky vo vlastníctve města, 
miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne přístupné a užívané ulice a chodníky 
pozdíž nich, 
parkoviská vo vlastníctve města, 
veřejné priestranstvá a námestia, 
čestná zeleň a veřejná zeleň. 

2. Článok 3 Vodenie psa sa dopíňa o ods. 9. až 15, ktoré znejú: 
9) Areál výběhu psov je určený k vol'nému pohybu psov. 

10) Do areálu má vstup povolený len osoba, ktorá je majitel'om alebo držiteíom psa 
a osoby, ktoré ich sprevádzajú za podmienky, že pes je přihlášený do evidencie psov 
města Liptovský Mikuláš a má uhradenú daň za psa v zmysle VZN města Liptovský 
Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady v platnom 
znění. 

11) Užívatelia výběhu pre voíný pohyb psov sú povinní dodržiavať pravidlá užívania 
uvedené na informačnej tabuli umiestnenej vo výběhu. 

12) Pes musí byť označený identifikačnou známkou. 

13) Pes musí byť v areáli vždy spolu s majiteíom resp. držiteíom a pod jeho stálým 
dozorom. Každý majitel' resp. držitel' psa je za svojho psa, jeho pohyb a jeho konanie 
zodpovědný v plnej miere. 



14) Majitel' resp. držitel'je povinný odstrániť psom spósobenú nečistotu (exkrementy) do 
určených nádob. 

3. Za Článok 3 sa vkládá Článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

Článok 3a 
Evidencia psov 

1) Každý pes držaný nepřetržíte viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držitel' psa je povinný přihlásit' psa do evidencie 
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, 
kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

2) Evidenciu psov vedie město Liptovský Mikuláš, Městský úrad so sídlom Štúrova 
1989/41, Liptovský Mikuláš: 

oddelenie miestnych daní a poplatkov (ods. 3. písm. a, b, c, d, f, g tohto článku) 
oddelenie životného prostredia a pofnohospodárstva (ods. 3 písm. e tohto 
článku). 

3) Do evidencie sa zapisuje: 
a) evidenčně číslo psa - číslo známky, 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držitefa psa, 
d) dátum, od kedy sa pes drží, 
e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 

města zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držitefa psa, 
f) skutočnosť, že pes pohrýzol člověka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrané alebo v krajnej núdzQ a to: 
- dátum pohryzenia 

meno a priezvisko pohryzenej osoby. 
pomenovanie pohryzenej časti tela podia lekárskeho potvrdenia o pohryznutí 
člověka psom 

- doklad o veterinárnom vyšetření zvieraťa vykonaného z dóvodu poranenia 
člověka. 

g) úhyn psa, 
h) strata psa. 

4) Každú změnu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držitel' psa 
povinný do 30 dní od změny skutočností alebo údajov oznámit' městu, kde je alebo má 
byť pes evidovaný 

1)§ 24 a25 zákona č.300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znění. 



5) Město vydá držitel'ovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 
„známka"). Na známke sa uvedie evidenčně číslo psa, názov obce, kde je pes 
evidovaný. Ak pes pohrýzol člověka, póvodná známka sa mu vymění za známku, 
v ktorej je uvedené, že pes je nebezpečným. Známkou držitel' psa preukazuje 
totožnost' psa. 

6) Známka je nepřenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 
je držitel' psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 
zistil, oznámit' městu, kde je pes evidovaný. Město je povinné držiteíovi psa vydat' 
náhradnú známku za úhradu 2,00 €. 

4. V Článku 4 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta. 

5. V Článku 5 ods. 1) písm. a) sa dopíňa písm. d), ktoré znie 
d) na cyklochodník 

6. Článok 10 vrátane nadpisu znie: 

1) Priestupky podia § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania v znění neskorších predpisov prejednáva: 
- město Liptovský Mikuláš, odbor právny městského úřadu, 
- v blokovom konaní: Městská polícia a orgán Policajného zboru. 

2) Městské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom 
záváznom nariadení dňa 12.11.2015. 

3) VZN nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
4) Toto VZN nadobúda účinnost' pátnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
5) Dňom účinnosti tohto VZN sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie města 

Liptovský Mikuláš č. 4/2009/VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov 
na veřejných priestranstvách. 

6) Městské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města 
Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne závazného nariadenia 
č. 4/2009/VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov na veřejných 
priestranstvách. 

Článok 10 
Priestupky 

Článok 2 
Závěrečné ustanovenie 



Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znění neskorších právnych predpisov a ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 282/2002 
Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania v znění neskorších predpisov vydává 
pre územie města Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne závazné nariadenie č. 4/2009/VZN, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

(úplné znenie) 

V znění VZN č. 10 /2015/VZN zo dňa 12.11.2015 (s účinnosťou od 01.12.2015) 

P R V Á  Č A S Ť  
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Predmet úpravy 

(1) Toto všeobecne závazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") podrobnejšie upravuje 
podmienky vodenia psov na veřejných priestranstvách, vymedzuje miesta, kde je voíný 
pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný. 
(2) Nariadenie ďalej ustanovuje podrobnosti o zodpovědnosti osoby, ktorá psa vedie alebo 
nad psom vykonává dohíad mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za 
odstránenie výkalov psa z veřejného priestranstva. 
(3) Nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podia osobitných 
predpisov.1) 
(4) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného 
zákona a osobitných predpisov.2) 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia 
a) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil člověka bez toho, aby bol 
sám napadnutý alebo vyprovokovaný; výnimkou sú situácie nutnej obrany alebo krajnej 
núdze, keď pes plní svoju nezastupiteinú úlohu ochrany osoby alebo majetku,3) 
b) túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteía psa pohybuje po 
priestranstvách voíne dostupných veřejnosti a ktorého držitel' nie je známy v čase jeho 
pohybu po priestranstvách voine dostupných veřejnosti, 
c) veřejným priestranstvom sú všetky veřejnosti přístupné pozemky vo vlastníctve alebo v 
užívaní města Liptovský Mikuláš (ďalej len „město"), 

1) Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znění neskorších predpisov. 
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej policii. 
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej policii v znění neskorších predpisov. 
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej policii v znění neskorších predpisov. 
Zákon č. 255/1994 Z. z. o poínej stráži. 
2) Například zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znění neskorších predpisov, zákona 
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znění neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znění zákona č. 99/2008 Z. z. 
3) § 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znění neskorších predpisov. 



- 2- VZN 6.4 /2009A/ZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov na veřejných 
priestranstvách 
Veřejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú: 

veřejnosti přístupné pozemky vo vlastníctve města, 
miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne přístupné a užívané ulice a 
chodníky pozdíž nich, 
parkoviská vo vlastníctve města, 
veřejné priestranstvá a námestia, 
čestná zeleň a veřejná zeleň. 

d) voiným pohybom psa je každý pohyb psa bez vódzky mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov; za vofný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa4) bez vódzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný 
osobou, ktorá ho vedie, 
e) karanténnou stanicou je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých psov s 
neznámým zdravotným stavom najmenej do vykonania potřebných vyšetření,5) 
f) výbehom pre vofný pohyb psov je vymedzená plocha z veřejného priestranstva, od 
okolitého priestoru oddelená oplotením, živým plotom alebo označená informačnými 
tabulkami, určená na vofný pohyb psov bez vódzky, na ktorej sa nachádzajú překážky pre 
psov a špeciálne nádoby na zber psích výkalov, 
g) nechceným psom je pes, ktorého držitel' nemóže alebo nechce ďalej chovat' a ktorého 
nepreviedol do držby inej osoby alebo ho neumiestnil do náhradnej starostlivosti minimálně v 
priebehu predchádzajúcich dvoch mesiacov.6) 
h) zvláštnym psom je pes 
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podl'a osobitného zákona,7) 
2. používaný horskou službou, 
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnění úloh civilnej 
ochrany,8) 
4. poíovný, 
5. ovčiarsky, 
6. vodiaci, 
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podia medzinárodného alebo národného 
skúšobného poriadku. 

D R U H Á  Č A S Ť  
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI 

Článok 3 
Vodenie psa 

(1) Vodit' psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov móže len osoba, ktorá je 
fyzicky a psychicky spósobilá a schopná ho ovládat' v každej situácii. 

4) § 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
) Vyhláška č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochraně spoločenských zvierat 

a o požiadavkách na karanténně stanice a útulky pre zvieratá. 
6) Vyhláška č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochraně spoločenských zvierat a o 
požiadavkách na karanténně stanice a útulky pre zvieratá. 
7) Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a 
podobných činností, o zmene a doplnění zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znění neskorších predpisov a o doplnění zákona č. 65/1965 Zb. 
Zákonníka práce v znění neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných 
službách) v znění neskorších predpisov. 
8) Zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochraně obyvateístva 
v znění neskorších predpisov. 



- 3- VZN 6.4 /2009A/ZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov na veřejných 
priestranstvách 
(2) Držitel' psa je povinný vytvořit' pre psa možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na 

pohyb, pričom musí vziať do úvahy jeho veíkosť a temperament, ako aj konkrétnu situáciu v 
danom priestore 
(3) Vodit' nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov móže len 
osoba, ktorá je plne spósobilá na právně úkony a primerane fyzicky a psychicky vyvinutá. Na 
verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok a vodenie psa musí 
byť zabezpečené za použitia vódzky alebo iného fixačného zariadenia, ktoré je primerane 
pevné vzhíadom na hmotnost' a silu psa. VoPnosť pohybu 

a sociálny kontakt zabezpečí držitel' nebezpečného psa iným vhodným spósobom, najma 
využitím systémov ohradených výbehov. Nebezpečných psov, ktorí sú agresivní, nie je 
dovolené vodiť na verejnom priestranstve. 
(4) Obmedzenia pohybu ostatných psov na veřejných priestranstvách mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na chov sú upravené v čl. 5 a 6 tohto nariadenia. 
(5) Osoba, ktorá vedie psa na verejnom priestranstve, je povinná na požiadanie Mestskej 
policie v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „městská polícia") preukázať totožnost' psa 
evidenčnou známkou umiestnenou na obojku psa. Známka je nepřenosná na iného psa.9) 
(6) Psa je zakázané ponechat' samého bez uviazania na verejnom priestranstve a 
priestranstve vol'ne dostupnom veřejnosti (například pred obchodom, zariadením služieb, 
úradom a pod.). Uviazaného psa je možné ponechat' na verejnom priestranstve len na čas 
nevyhnutné potřebný na vykonanie nákupu, alebo na vykonanie administratívnych úkonov. 
(7) Pri preprave psa vo verejnom dopravnom prostriedku musí byť pes vedený na krátkej 
vódzke. 
(8) Ustanovenie bodu (6) neplatí, ak 
a) je pes přepravovaný v schránke (klietka, koš, přepravná taška s nepriepustným 
dnom), 
b) ide o služobného psa, 
c) ide o vodiaceho psa. 

Článok 3a 
Evidencia psov 

(1) Každý pes držaný nepřetržíte viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 
podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držitel' psa je povinný přihlásit' 
psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty 
uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

(2) Evidenciu psov vedie město Liptovský Mikuláš, Městský úrad so sídlom Štúrova 
1989/41, Liptovský Mikuláš: 
- oddelenie miestnych daní a poplatkov (ods. 3. písm. a, b, c, d, f, g tohto článku) 
- oddelenie životného prostredia a poPnohospodárstva (ods. 3 písm. e tohto 
článku). 

(3) Do evidencie sa zapisuje: 
a) evidenčně číslo psa - číslo známky, 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držitePa psa, 
d) dátum, od kedy sa pes drží, 
e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes 

na území města zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého 
pobytu držitePa psa, 



- 4- VZN č. 4 /2009A/ZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov na veřejných 
priestranstvách 

f) skutočnosť, že pes pohrýzol člověka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrané alebo v krajnej núdzi,9a) a to: 

dátum pohryzenia 
meno a priezvisko pohryzenej osoby. 
pomenovanie pohryzenej časti tela podFa lekárskeho potvrdenia 
o pohryznutí člověka psom 
doklad o veterinárnom vyšetření zvieraťa vykonaného z dóvodu 
poranenia člověka. 

g) úhyn psa, 
h) strata psa. 

(4) Každú změnu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držitel' psa 
povinný do 30 dní od změny skutočností alebo údajov oznámit' městu, kde je 
alebo má byť pes evidovaný. 

(5) Město vydá držitelovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa 
(ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčně číslo psa, názov obce, kde 
je pes evidovaný. Ak pes pohrýzol člověka, póvodná známka sa mu vymění za 
známku, v ktorej je uvedené, že pes je nebezpečným. Známkou držitel' psa 
preukazuje totožnost' psa. 

(6) Známka je nepřenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 
je držitel' psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu 
známky zistil, oznámit' městu, kde je pes evidovaný. Město je povinné držiteFovi 
psa vydať náhradnú známku za úhradu 2,00 €. 

Článok 4 
Zodpovědnost' 

(1) Za psa na verejnom priestranstve vždy zodpovedá osoba, ktorá psa vedie alebo nad 
psom vykonává dohl'ad. V případe, že sa nepodaří túto osobu zistiť za psa zodpovedá držitel' 
psa. 
(2) Zodpovědnost' za psa v chovnom priestore, v zariadení určenom na chov, alebo na 
oplotenom pozemku mimo veřejného priestranstva, má vždy osoba, ktorá je držiteíom psa. 
Držitel' psa musí zabezpečit', aby pes nad mieru primeranú pomerom neobťažoval užívateíov 
priíahlého veřejného priestranstva alebo vlastníkov (užívateíov) priiahlých nehnuteiností 
(napr. štěkáním, zavíjaním a pod.). 
(3) Osoba, ktorá psa vedie alebo naň dohliada, je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil 
alebo iným spósobom ohrožoval člověka alebo zvieratá a zabránit' akémukolVek konaniu 
psa, ktoré by mohlo poškodit' zdravie alebo majetok iných osob, prírodu alebo životné 
prostredie. 
(4) Osoba, ktorá psa vedie alebo naň dohliada nesmie na verejnom priestranstve psa 
podněcovat' k agresivitě, alebo štvať ho proti inému zvieraťu alebo proti člověku. 
(5) Držitel' psa je povinný u psa staršieho ako tri mesiace zabezpečit' vakcináciu a 
každoročně revakcináciu proti běsnotě a zabezpečit' bez meškania veterinárně vyšetrenie 
psa, ktorý pohrýzol alebo poranil člověka.10) 

9) § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
9a) § 24 a25 zákona č.300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znění. 
10) § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znění zákona č. 99/2008 
Z. z. 
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(6) Držitel' psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámit' svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobě, ktorú pes pohrýzol. Ak osoba, ktorá takéhoto psa vedie, nie je 
držiteíom psa, je povinná oznámit' meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držitei'a psa 
osobě, ktorú pes pohrýzol. Osoba, ktorá psa vedie, je ďalej povinná bez prieťahov oznámit' 
Městskému úřadu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu daní a poplatkov, skutočnosť, že pes 
pohrýzol alebo poranil člověka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrané alebo v krajnej núdzi. Údaj o tom, že pes je nebezpečným psom 
uvedie město na „Evidenčnej známke psa" a v „Evidencii psov".44) 
(7) Držitel' psa je povinný zabezpečit' opatrenia na zabránenie jeho útěku.12) 
(8) Zakazuje sa opustit' psa na verejnom priestranstve s úmyslom zbavit' sa ho.13) 

T R E T I  A  Č A S Ť  
OBMEDZENIA 

Článok 5 
Obmedzenia vstupu psov 

(1) Vstup so psom je zakázaný 
a) na dětské ihrisko a pieskovisko, 
b) do areálu školského a predškolského zariadenia, 
c) na cintoríny 
d) na cyklochodník. 
(2) Vstup so psom do iných veřejnosti přístupných budov a plotom ohradených alebo inak 
viditeíne vymedzených priestorov upravuje prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, 
správců alebo užívatel'a takejto nehnuteínosti. 
(3) Z hradiska posúdenia zákazu v ustanovení ods. (1) nie je rozhodujúce, či má člověk psa 
na rukách, v schránke alebo na vódzke. 
(4) Zákaz vstupu so psom do priestorov alebo zariadení uvedených v ods. (1) musí byť 
viditeíne označený symbolom (piktogramom) zákazu vstupu so psom podia vzoru 
vyobrazeného v prílohe č. 1 /rozměr označenia je vo formáte A3 - 297 x 420 mm/. 
Označenie priestoru, kde má platit' zákaz, zabezpečí město alebo právnická osoba, ktorá má 
k zariadeniu alebo k nehnuteínosti právny vzťah, na vlastně náklady. 

Článok 6 
Vol'ný pohyb psov 

(1) Voíný pohyb psa je zakázaný 
a) v pešej zóne v historickej časti města, 
b) na pozemných komunikáciách14) a na ich súčastiach15), 
c) na zastávkách verejnej autobusovej dopravy, 
d) na autobusovej stanici a železničnej stanici, 

u) § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
12) § 22 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znění zákona č. 99/2008 
Z. z. 
13) § 22 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znění zákona č. 
99/2008 Z. z. 
14) § 57 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov. 
15) Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonává zákon o pozemných komunikáciách (čestný 
zákon). 
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e) a na ostatných veřejných priestranstvách a plochách verejnej zelene (parky a parčíky, 
menšie parkovo upravené plochy, sídlisková zeleň, sadovnícky a architektonicky upravené a 
udržiavané plochy s okrasnými rastlinami)16), okrem označených výbehov pre vofný pohyb 
psov; užívatelia výbehov nie sú oslobodení od povinností vyplývajúcich z čl. 7. tohto 
nariadenia. 
(2) Na miesta, na ktorých je vol'ný pohyb psa zakázaný, je dovolené vodit' psov len na 
vódzke. 
(3) Miesta vymedzené podl'a ods. 1, na ktorých je vofný pohyb psa zakázaný, musia byť 
viditeťne označené17) podl'a vzoru vyobrazeného v prílohe č. 2 /rozměr označenia je vo 
formáte A4 - 210 x 297 mm alebo vo formáte A3 - 297 x 420 mm/. 
(4) Veřejné priestranstvo, kde je vofný pohyb psa zakázaný, označí město podfa čl. 6 ods. 
(3). 
(5) Ak veřejné priestranstvo je prifahlé k pozemku, ktorý je verejne přístupný, je v záujme 
vlastníka alebo uživatelé pozemku vymedziť (označiť) hranicu pozemku tak, aby osobě 
zodpovednej za vodenie psa alebo osobě, ktorá na psa dohliada, bolo jednoznačné zřejmé, 
že k vymedzenému pozemku město nemá žiadny právny vzťah, lebo pozemok je vo 
vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby. Porušenie vlastnických práv sa rieši v zmysle 
platných predpisov. 
(6) Na zničenie, poškodenie, znečistenie alebo neoprávněné odstránenie označenia podfa 
čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 3 sa vzťahujú osobitné předpisy.18) 

Článok 7 
Čistenie veřejných priestranstiev 

(1) Osoba, ktorá vedie psa, musí dbať na to, aby pes 
a) neznečišťoval veřejné priestranstvo, verejne přístupné priestory a verejnoprospešné 
zariadenia, 
b) nepoškodzoval a neznečišťoval květinové záhony a trávníky, priečelia bytových a 
nebytových budov, vrátane oplotenia pozemkov prifahlých k veřejnému priestranstvu. 
(2) Ak pes znečistí veřejné priestranstvo tuhými výkalmi (exkrementmi), je ten, kto psa vedie, 
povinný výkaly bezprostredne po znečištění odstrániť. Na odstraňovanie výkalov musí 
zodpovědná osoba použit' vhodnú pomócku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové alebo 
papierové), ktoré po uzavretí vhodí do vyhradenej (symbolom označenej) zbernej nádoby na 
zhromažďovanie psích výkalov. Vrecúško, ktoré bude uzatvorené tak, aby sa výkaly z 
vrecúška neuvofnili ani počas vyprázdňovania nádoby subjektom povereným odstraňováním 
odpadov, je dovolené vkladať aj do iných zberných nádob (kontajnerov) umiestnených na 
verejnom priestranstve a určených na zhromažďovanie komunálnych odpadov. 
(3) Umiestňovanie označených zberných nádob na zhromažďovanie psích výkalov a 
priebežné hygienické odstraňovanie obsahu zberných nádob (kontajnerov), s viditefným 
označením účelu ich použitia, zabezpečí město prostredníctvom zmluvného prepravcu.19) 

16) Například vyhláška č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochraně spoločenských zvierat 
a o požiadavkách na karanténně stanice a útulky pre zvieratá, zákon č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znění neskorších predpisov. 
17) § 5 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
18) Například zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov, zákon č. 
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znění neskorších predpisov. 
19) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění 
neskorších predpisov, všeobecne závazné nariadenie města č. 7/2001/VZN o nakladaní 
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(4) Kúpanie psov vo fontáne je zakázané. 

Článok 8 
Odchyt túlavých psov 

(1) Držitel' psa, ktorému sa pes stratil, je povinný bez prieťahov nahlásit' túto skutočnosť 
mestskej policii. 
(2) Pes voťne sa pohybujúci na verejnom priestranstve mimo výběhu alebo pes nájdený na 
verejnom priestranstve bez dohfadu zodpovednej osoby, bude odchytený. 
(3) Ak držitel' psa bude známy, pes bude vrátený držiteiovi, alebo dočasné umiestnený do 
karanténnej stanice do doby, kým si psa držitel' nepřevezme. 
(4) Ak držitel' psa nebude známy, pes bude umiestnený do karanténnej stanice; pred 
umiestnením psa do karantény ho vyšetří fyzická osoba oprávněná na výkon odbornej 
veterinárnej činnosti (ďalej len „veterinárny lekár") v záujme toho, aby sa zistil zdravotný stav 
psa. 
(5) Odchyt psov vykonává 
a) městská polícia, 
b) fyzická alebo právnická osoba oprávněná na výkon takejto činnosti. 
(6) Držitel' psa, ktorého pes bol odchytený, je povinný si po tom, ako sa dozvěděl o jeho 
odchyte, prevziať psa. Podmienky prevzatia psa z karanténnej stanice držiteFom psa 
stanovuje prevádzkový poriadok zariadenia a osobitný předpis.20) 
(7) Informácie o odchytených psoch poskytuje městská polícia a prevádzkovatel' karanténnej 
stanice. 
(8) Dobu pobytu odchyteného psa v karanténnej stanici upravuje osobitný předpis.16) 
(9) Kto prichýli túlavého psa, ktorým sa na účely tohto nariadenia rozumie pes trvalo sa 
nachádzajúci mimo domova, opatery a dohfadu držiteta psa, je povinný oznámit' to bez 
prieťahov mestskej policii a prevádzkovatefovi karanténnej stanice. Tým však nie je zbavený 
povinnosti zabezpečit' vykonanie preventivného opatrenia a ošetrenia psa. 

Článok 9 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonává městská polícia a poverení pracovníci 
města. 

Sankcie 

Sankcie za porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení upravujú osobitné 

20) Vyhláška č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochraně spoločenských zvierat 
a o požiadavkách na karanténně stanice a útulky pre zvieratá. 
^) § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Zákon 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov, § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov. 
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7 )  Priestupky podl'a § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania v znění neskorších predpisov prejednáva: 
- město Liptovský Mikuláš, odbor právny městského úřadu, 
- v blokovom konaní: Městská polícia a orgán Policajného zboru. 

Zrušuje sa Prvá časť Deviaty diel čl. 33a až 38 všeobecne závazného nariadenia č. 
8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v 
znění neskorších zmien a doplnkov. 

(1) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom 
nariadení dňa 14. mája 2009. 
(2) Všeobecne závazné nariadenie bolo vyhlášené vyvesením na úradnej tabuli dňa 18. mája 
2009.22) 
(3) Toto všeobecné závazné nariadenie nadobúda účinnost' 1. októbra 2009. 

Článok 10 
Priestupky 

Š T V R T Á Č A S Ť  
ZÁVĚREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

Článok 11 

Článok 12 

22) § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov. 



Příloha č. 1 
k všeobecne závaznému nariadeniu č. 4/2009/VZN 



Příloha č. 2 
k všeobecne závaznému nariadeniu 5. 4/2009/VZN 

VOLNÝ POHYB PSA 
ZAKAZANY 



Příloha č. 3 
k všeobecne závaznému nariadeniu č. 4/2009A/ZN 


