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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
RIMAVSKÁ SOBOTA č. 129/2015
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Rimavská Sobota

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 129/2015 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Rimavská Sobota

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon č.282/2002 Z.z. o niektorých
podmienkach držania psov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje nasledovné podmienky
držania a vodenia psov na území mesta Rimavská Sobota :
1)
2)
3)
4)
5)

podrobné podmienky evidencie psov,
podrobné podmienky vodenia psov,
vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
znečisťovanie verejných priestranstiev psami

Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
osobu ktorá psa vedie.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

Čl. 2
Evidencia psov
1) Evidenciu psov, ktoré sa v danom roku prevažne nachádzajú na území Mesta Rimavská
Sobota a jeho mestských častí, vedie Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Ekonomický odbor,
oddelenie financií, rozpočtu, daní a poplatkov, ktorý vydá pre držiteľa psa evidenčnú známku.
2) Za vydanie náhradnej evidenčnej známky miesto odcudzenej, stratenej alebo poškodenej,
sa stanovuje úhrada vo výške 1,66 €.

3) Správca bytového domu každoročne do 31.3. príslušného roka po dohode s Ekonomickým
odborom mestského úradu, predloží aktuálny zoznam držiteľov psov a počtu držaných psov
v bytových domoch.

Čl. 3
Podrobné podmienky vodenia psov
Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § 4 zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
Na verejnom priestranstve, kde sa pohybujú alebo združujú ľudia, možno vodiť psa len na
vôdzke, ak ide o psa, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí,
možno vodiť takého psa len na vôdzke s náhubkom.
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.
Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený evidenčnou
známkou. Držiteľ psa na požiadanie kontrolného subjektu preukazuje totožnosť psa
pridelenou evidenčnou známkou.

Čl. 4
Vymedzenie miesta so zákazom voľného pohybu psov
Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta t.j. na
všeobecne prístupných plochách a priestranstvách vopred neobmedzeným okruhom
užívateľov.
Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu psov
Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach :
1) do objektov verejnej správy, školských, predškolských, športových a kultúrnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2) do priestoru verejných detských ihrísk, pieskovísk a v ich okruhu 25 m
3) do cintorínov a na pietne miesta
4) na kúpaliská
Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev psami
Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, je povinný vodiť psa tak, aby nedochádzalo
k znečisťovaniu verejných priestranstiev, chodníkov, ciest, detských ihrísk, pieskovísk,
budov, verejnej zelene a pod. psími výkalmi.

Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie
psích výkalov, po znečistení tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným
miestom sú symbolom označené zberné nádoby na psie výkaly a nádoby na zmesový
komunálny odpad.
Čl. 7
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na
zabezpečenie verejného poriadku a čistoty mesta a na základe podaných podnetov Mestská
polícia.
DRUHÁ ČASŤ
Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote č. 96/2015-MsZ dňa 16.09.2015 a nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od
jeho vyhlásenia.
2) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota
č. 129/2015 zo dňa 16.09.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Rimavská Sobota sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2003 zo dňa 11.7.2003
o niektorých podmienkach držania psov.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

