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Návrh

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. /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 majiteFom alebo držiteFom 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 voFný pohyb psov sú povinní dodržiavať pravidlá užívania
uvedené na informačnej tabuli umiestnenej vo výběhu.
12) Pes musí byť označený identifikačnou známkou.
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13) Pes musí byť v areáli vždy spolu s majiteťom resp. držitel'om 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 sposobenú nečistotu (exkrementy) do
určených nádob.
15)Za Článok 3 sa vkládá Článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Článok 3a
Evidencia psov
1) Každý pes držaný nepretržite 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 pol'nohospodárstva (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 držitelé 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 držitelé psa,
f)

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

dátum pohryzenia

-

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

g) úhyn psa,
h) strata psa.

1)§ 24 a25 zákona č.300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znění.
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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 držiteťovi 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 držiteťovi psa
vydat' náhradnú známku za úhradu 2,00 €.
16) V Článku 4 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
17) V Článku 5 ods. 1) písm. a) sa dopíňa písm. d), ktoré znie
d) na cyklochodník
18)Článok 10 vrátane

nadpisu znie:
Článok 10
Priestupky

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.

Článok 2
Závěrečné ustanovenie
2) Městské zastupiteistvo

v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom

záváznom nariadení dňa 15.10.2015.
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 zastupiteistvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města
Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne závazného nariadenia
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č. 4/2009/VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodění psov na veřejných
priestranstvách.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor města

3 0 -09- 2015

Vyvesené na úradnej tabuli dňa
Zvesené z úradnej tabule dňa

15

-10*2015
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