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Mesto

Gbely

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015

o niektorých podmienkach držania psov
v k. ú. Gbely

Vyvesené dňa: 27.11.2015
Mestským zastupiteľstvom schválené dňa
Vyvesené dňa: .............................

pred konaním MsZ č.p. 2042/2015
......................... uznesením č................../2015
po schválení MsZ

Zvesené dňa: .........................
Nadobudlo účinnosť: ............................

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta
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Mesto Gbely v zmysle ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 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 mesta Gbely o niektorých podmienkach
držania psov v k. ú. Gbely (ďalej len „nariadenie).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov v
katastrálnom území mesta :
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa;
b) úprava podmienok vodenia psov;
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný;
d) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný;
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
osobu, ktorá psa vedie.

Čl. 2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Mesto Gbely
držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2,- €.

Čl. 3
Podmienky vodenia psov
Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť
primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Čl. 4
Zákaz voľného pohybu psov
Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v k. ú. Gbely.

Čl. 5
Zákaz vstupu so psom
1. Mesto Gbely podľa § 5 ods. 1 písm . b) zákona č. 282/2002 Z. z. určuje miesta, na ktoré sa
vzťahuje zákaz vstupu so psom, a to:
a) verejné budovy, prevádzky obchodov a služieb, kde je voľný prístup občanov,
b) školské a kultúrne zariadenia,
c) pietne miesta,
d) detské a športové ihriská,
e) iné miesta označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.
2. Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené ( § 5 ods. 2 zákona č.
282/2002 Z. z.).
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3. Zákaz vstupu na miesta uvedené v predchádzajúcom odseku sa nevzťahujú na zvláštneho
psa (§ 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z.), s ktorým je možné na zakázaných miestach
zotrvať po nevyhnutne potrebný čas.

Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev psami
Ak vedený pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, držiteľ psa alebo osoba ktorá psa
vedie alebo má nad psom dohľad je povinná výkaly bezodkladne odstrániť a v prípade
potreby uviesť miesto znečistenia do pôvodného stavu.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Gbely č. 3/2002 O chove
zvierat.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Mesta Gbely č. .../2015 zo dňa ......2015.
3. VZN číslo .../2015 nadobúda účinnosť .......2015 po zákonom stanovenej lehote
zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.
V Gbeloch, dňa

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

