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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHQ ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10.06. 2021 číslo /2021

K bodu: Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 512O16NZN o podmienkach
držania psa na území mesta Liptovský Mikuláš.

Mestské zastupiteľstvo

berle na vedomie

protest prokurátora proti Všeobecne záváznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš

Č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psa na území mesta Liptovský Mikuláš,

II. vyhovuje

protestu prokurátora podaného pod č. Pci 15/21/5505-6 zo dňa 08.04. 2021 proti Všeobecne

záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš Č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psa na

území mesta Liptovský Mikuláš podaný Okresnou prokuratúrou Liptovský Mikuláš v súlade s

ustanovením 5 21 ods. 1 písm. a), zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“), bod S a 5 27 zákona o prokuratúre,

III. odporúča

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš pripraviť najneskór do 90 dnĺ od doručenia protestu

prokurátora nové všeobecne závázné nariadenie, ktorým bude zmenené Všeobecne záváznému

nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psa na území mesta
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liptovský Mikuláš tým, že napadnuté ustanovenia daného nariadenia, Článok 4 ods. 1, ods, 2
a Článok 5 ods. 2, budú zrušené. Mesto tým vyhovie vyššie uvedenému protestu prokurátora.

Ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dóvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš pripravilo zmenu Všeobecne závázného nariadenia Č. 5/2016/VZV

o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej len “VZN“) na základe protestu

prokurátora, ktorý bol mestu doručený dňa 08.042021 Iistom Č. Pd 15/21/5505-6.

PodIa protestu ustanovenia Článku 4 ods. 1, ods. 2 a Článok 5 ods. uvedeného VZN sú v rozpore so

zákonom Č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (d‘alej en „zákon o držaní

psoV‘).

Důvody zrušenia uvedených častí VZN:

1. V Článku 4v ods. 1,2 sú uvedené miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný:

- Psa možno nechaťvoľne sa pohybovať na verejných priestranstvách, ktoré sú viditeľne za tým účelom

označené teztom alebo piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe Č. 3. a v areáli výbeh na

psov.

Volný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území mesta.

V proteste prokurátora je námietka voči uvedenému ustanoveniu vtom, že ustanovenie je v rozpore s 5 5

ods. ods. 1 zákona o držaní psov. Mesto nemůže zakázať volřiý pohyb psa na svojom území “en bbc“

a následne vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov povolený. Podľa zákona o držaní psov voľný pohyb psa

je možný všade, kde nie je VZN zakázaný.

Miest, kde je vstup so psorn zakázaný sú uvedené v Článku 5 ods. 1 predmetného VZN.

2. V Článku 5 ods. 2 je uvedené:

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa, s výnimkou vstupu na detské ihriská a pieskoviská a na

služobného psa počas zákroku.

a) V proteste prokurátor upozorňuje, že vedenie služobného psa je upravené v zákone už v mých

všeobecne závázných právnych predpisoch - v zákone Č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, č. 4/2001

Z. z. o Zbore vázenskej a justičnej stráže. Z tohto důvodu samospráva nie je oprávnená nijakým

spůsobom upravovať použitie služobných psov.

b) Podľa novely zákona o držaní psov č.355/2016 Z. z. platnej od 0101.2017 v 5 4a je ustanovené: „Na

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom So špeciálnym

výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené vo VZN.

Prokurátor s prihliadnutím na uvedené skutočnosti navrhuje napadnuté ustanovenia vo Všeobecne

záväzné nariadenie č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš zrušiť.

V prípade že, mestské zastupitel‘stvo protestu vyhovie, je potrebné do 90 dní od doručenia protestu

prokurátora pripraviť všeobecne závázné nariadenie, kterým budú napadnuté ustanovenia predmetného

nariadenia zrušené.
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