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Návrh 
 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov a § 3 ods. 6, § 4 ods. S, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona Č. 282/2002 Z. z.,  
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.      /2021 

 
o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým  mení  Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Liptovský Mikuláš  č.  5/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš.   
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o  podmienkach držania psov na 
území mesta Liptovský Mikuláš  mení takto: 
 
1. V Článku  4 

Miesta, kde voľný pohyb psa je zakázaný 

Ruší sa ods. 1. a 2. 

2. V Článku 5  
Ruší sa ods.  2. 

 Miesta, kde  je vstup so psom zakázaný 

 

   

Článok 2 
Záverečné ustanovenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení dňa 
10.06.2021.  
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 

pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš . s/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta 

Liptovský Mikuláš.  

3) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na 

vyhlásenie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018/VZN o  nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš. 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

Primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 
Mesto Liptovský Mikuláš pripravilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2016/VZV 

o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len "VZN")  na základe protestu 

prokurátora, ktorý bol   mestu doručený dňa 08.04.2021  listom č. Pd 15/21/5505-6.  

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

zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní 

psov“).  

Dôvody zrušenia uvedených častí VZN: 

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

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

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

psov. 

- Voľný pohyb  nebezpečného psa je zakázaný na celom území mesta.  

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

ods. ods. 1 zákona o držaní psov. Mesto nemôže zakázať voľný pohyb psa na svojom území "en bloc" 

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 psom 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. 

 

V  proteste prokurátor upozorňuje, že  vedenie služobného psa je upravené  v zákone  už v iných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch -  v zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, č. 4/2001 Z. z. o Zbore 
väzenskej a justičnej stráže.  Z tohto dôvodu samospráva nie je oprávnená nijakým spôsobom upravovať 
použitie služobných psov.  
Podľa novely zákona o držaní psov č.355/2016 Z. z.  platnej od 01.01.2017  v  § 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.  

Z vyššie uvedených dôvodov mesto pripravilo návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým  ruší 

Článok 4 ods. 1, ods. 2, a Článok 5 ods. 2 vo VZN č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta 

Liptovský Mikuláš.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia  bol  zverejnený na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš dňa 

25.05.2021 na dobu 15 dní.   

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia  bol prerokovaný v komisii doprav, verejného poriadku 

a životného prostredia dňa 31.05.2021.  Členovia komisií odporučili  Mestskému zastupiteľstvu Liptovský 

Mikuláš návrh všeobecne záväzného nariadenia  schváliť – Uznesenie č. 7/2021.   
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 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení 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 znení neskorších predpisov, vydáva 
toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5 /2016/VZN 

o  podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš 
úplné znenie 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
1. Predmetom  tohto  všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“) sú podmienky  držania  a vodenia  

psov na území mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“)   a to:  

- úhrada za vydanie náhradnej zámky, 

- vodenia psov, 

- vymedzenia miest,  kde je voľný pohyb psa zakázaný, 

- vymedzenia miest,  kde je vstup so psom zakázaný, 

- znečisťovania verejných priestranstiev psami. 

2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo osobu, ktorá psa vedie.  

Článok 2 

Úhrada za vydanie náhradnej zámky 

1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá mesto Liptovský Mikuláš držiteľovi 

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

 

Článok 3 

Podrobnosti o vodení psa 

1. Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.  

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

Mikuláš  (ďalej len „mestská polícia“) preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou umiestnenou na 

obojku psa. 

3. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke,  

pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a 

situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  

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

 

Článok  4 

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný  

1. Psa možno nechať voľne sa pohybovať na verejných priestranstvách, ktoré sú viditeľne za tým účelom 

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

2. Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území mesta. 

 

Článok 5 

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 
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1. Vstup so psom je zakázaný do objektov,  priestorov a pozemkov, ktoré majú povahu verejného 

priestranstva a sú aj ako verejné priestranstvo využívané a  sú vo vlastníctve mesta alebo mesto má k nim 

iné  právo: 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk, 

c) do cintorínov a na pietne miesta, 

d) do areálov trhovísk, 

e) na cyklochodník a cyklotrasu  označených príslušnou dopravnou značkou, 

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

g) na ďalšie miesta viditeľne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom, vzor 

ktorého je  uvedený v prílohe č. 1. 

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

na služobného psa počas zákroku. 

3. Miesta, kde je vstup psa zakázaný,  musia byť   viditeľne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“ 

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

 

Článok 6 

Znečisťovanie  verejných priestranstiev  

1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích 

výkalov (napr. mikroténové alebo papierové vrecúško), psie výkaly z verejného priestranstva 

bezodkladne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí uložiť do: 

- odpadkových  košov s označením „Pre výkaly psov“ 

- odpadkových košov na komunálny odpad rozmiestnených mestom na verejných priestranstvách, 

- zberných nádob alebo kontajnerov určených na zhromažďovanie zmesového komunálneho 

odpadu 

2. Držiteľ psa, ktorý má psa prihláseného do evidencie na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, si môže na 

každý rok na Mestskom úrade v Liptovskom  Mikuláši  bezplatne prevziať 100 ks  hygienických vreciek 

na zber  psích výkalov. Držiteľ psa, ktorý  prihlási psa do evidencie počas roka , môže si bezplatne prevziať 

alikvotný počet vreciek na zber psích výkalov na daný rok.  

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši  sa uznieslo na tomto VZN dňa 17.03.2016  

2. VZN  nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

3. VZN  nadobúda  účinnosť pätnástym  dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

4. Týmto VZN sa ruší  v celom rozsahu Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009/VZN v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2015/VZN, ktorým sa ustanovujú  podrobnosti o vodení psov na 

verejných priestranstvách.  

 

        Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                                                                                                                  primátor mesta                                                                                                                  

 
 
 
 



 

 
6 

Príloha č. 1 

 
 

V Z O R 
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Príloha č. 2 

 
V Z O R  

 


