
SCHVÁLENÉ VZN BOLO ^ 
VYVESENÉ DŇA: 
ZVESENÉ DŇA: " 6 "04" 2018 

" " / Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
í/Jy i v znění neskorších predpisov a ustanovenia § 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 v znění neskorších predpisov, 
vydává toto 

Všeobecne záwainé nariadenie 
č. 5 /2016/VZN 

o podmienkach držania psov na území města Liptovský Mikuláš 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tohto všeobecne závazného nariadenia (ďalej len „VZN") sú podmienky držania 

a vodenia psov na území města Liptovský Mikuláš (ďalej len „město") a to: 

úhrada za vydanie náhradnej zámky, 

vodenia psov, 

vymedzenia miest, kde je volný pohyb psa zakázaný, 

vymedzenia miest, kde je vstup so psom zakázaný, 

znečisťovania veřejných priestranstiev psami. 

2. VZN sa vztahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteíom psa, alebo osobu, ktorá 

psa vedie. 

Článok 2 

Úhrada za vydanie náhradnej zámky 

1. V případe odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá město Liptovský Mikuláš 

držitelovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2,00 eur. 

Článok 3 

Podrobnosti o vodění psa 

1. Každý pes musí byť na verejne přístupných miestach riadne a viditeíne označený evidenčnou 

známkou. 

2. Osoba, ktorá vedie psa na verejnom priestranstve, je povinná na požiadanie Mestskej policie 

Liptovský Mikuláš (ďalej len „městská polícia") preukázať totožnost' psa evidenčnou známkou 

umiestnenou na obojku psa. 

3. Vodiť psa na verejne přístupné miesta a na miesta so zákazom voíného pohybu psov možno len na 

vódzke, pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnost' vódzky a jej dlžka musí byť 

primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládat' v každej situácii. 

4. Ten kto psa vedie, ho musí mať pod dohíadom po celú dobu jeho vodenia. 

Článok 4 

Miesta, kde je voíný pohyb psa zakázaný 

1. Psa možno nechať voíne sa pohybovat' na veřejných priestranstvách, ktoré sú viditeíne za tým 

účelom označené textom alebo piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. a v areáli 

výběh na psov. 

2. Volný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území města. 



Článok 5 

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

Vstup so psom je zakázaný do objektov, priestorov a pozemkov, ktoré majů povahu veřejného 

priestranstva a sú aj ako veřejné priestranstvo využívané a sú vo vlastníctve města alebo město 

má k nim iné právo: 

a) do objektov verejnej správy, školských, zdravotnických, športových a kultúrnych zariadení 

v zriaďovateískej posobnosti města, 

b) do priestoru veřejných dětských ihrísk a pieskovísk, 

c) do cintorínov a na pietne miesta, 

d) do areálovtrhovísk, 

e) na cyklochodník a cyklotrasu označených příslušnou dopravnou značkou, 

f) na všetky miesta s upravenou květinovou výzdobou a výsadbou zelene, 

g) na dálšie miesta viditeíne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom" alebo piktogramom, 

vzor ktorého je uvedený v prílohe č. 1. 

2. Zákaz vstupu sa nevztahuje na vodiaceho psa, s výnimkou vstupu na dětské ihriská 

a pieskoviská a na služobného psa počas zákroku. 

3. Miesta, kde je vstup psa zakázaný, musia byť viditel'ne označené nápisom „Zákaz vstupu so 

psom" alebo piktogramom, vzor ktorého je uvedený v prílohe č. 1. 

Držitel' psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomócku na odstránenie 

psích výkalov (napr. mikroténové alebo papierové vrecúško), psie výkaly z veřejného 

priestranstva bezodkladné odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí uložit' do: 

odpadkových košov s označením „Pre výkaly psov" 

odpadkových košov na komunálny odpad rozmiestnených mestom na veřejných 

priestranstvách, 

zberných nádob alebo kontajnerov určených na zhromažďovanie zmesového 

komunálneho odpadu. 

1. Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 17.03.2016 

2. VZN nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

3. VZN nadobúda účinnost' pátnástnym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

4. Týmto VZN sa ruší v celom rozsahu Všeobecne závazné nariadenie č. 4/2009/VZN v znění 

Všeobecne závazného nariadenia č. 10/2015/VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o vodění psov na veřejných priestranstvách. 

Článok 6 

Znečistbvanie veřejných priestranstiev 

Článok 8 

Závěrečné ustanovenia 



Příloha 

V Z O R  
— 

VSTUP SO PSOM 
¥ ¥ 



Příloha č 2 

V Z O R  

VOLNÝ POHYB PSA 
ZAKÁZANÝ 



V Z O R  
Příloha č. 3 

VOLNÝ POHYB PSA 


