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Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR               
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Nové Mesto nad Váhom  

 
č. 1/2014 

 o niektorých podmienkach držania psov na území  
Mesta Nové Mesto nad Váhom 

(ďalej len „nariadenie“).  
 

§ 1  
Úvodné ustanovenie 

 
1. Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon č. 282/2002 Z.z. 

o niektorých podmienkach držania psov.  
2. Predmetom tohto nariadenia je úprava niektorých podmienok týkajúcich sa držania 

psov na území Mesta Nové Mesto nad Váhom, a to:  
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, 
b) úprava podrobností o vodení 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.  

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov  1

 
. 

§ 2  
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky  

 
1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydá Mesto Nové 

Mesto nad Váhom držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku psa za úhradu vo výške 
1,65 €. 

                                                           
1 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o vojenskej polícií, 
zákon č. 57/1998 Z.z.  o Železničnej polícií v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady            
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, zákon  č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej 
správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži.  
 



 
 
 

§ 3 
Podrobnosti o vodení psa 

 

1. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad 
ním dohľad. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná        
na požiadanie kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou 
psa.  

2. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný,  možno vodiť psa len na vôdzke. 
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné 
psa ovládať v každej situácii.  

 
§ 4 

Zákaz voľného pohybu psov 
 

1. Zakazuje sa voľný pohyb psov v zastavanom území Mesta Nové Mesto nad Váhom  
na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta. 

2. Územie je označené dopravnými značkami začiatku mesta a konca mesta Nové Mesto 
nad Váhom.   
 

§ 5 
Zákaz vstupu so psom  

 
1. Zakazuje sa vstup so psom:  

a) na cintoríny a pietne miesta vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom, 
b) na verejné detské ihriská, pieskoviská, na voľne prístupné športoviská vo 

vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom,  
c) do športových areálov vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom  (areál AFC, 

areál športovej haly, zimný štadión),  
d) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta 

Nové Mesto nad Váhom, 
e) do objektov verejnej správy a  kultúrnych zariadení v zriaďovacej pôsobnosti 

Mesta Nové Mesto nad Váhom,  
f) do Parku J. M. Hurbana.  

 
2. Miesta vymedzené podľa ods. 1 musia byť viditeľne označené.  
3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta 

uvedené v ods. 1 písm. b). Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných 
súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 2

 

 a psov 
používaných pri záchranných prácach a  pri plnení úloh civilnej ochrany.  

 
                                                           
2 Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 



 
 
 

§ 6 
Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev 

 
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný bezprostredne po znečistení 

verejného priestranstva odstrániť psie výkaly z verejného priestranstva a uložiť ich 
na určené miesto.  

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, ako aj  odpadkové 
koše na komunálny odpad rozmiestnené na verejných priestranstvách.  

 
 
 

§ 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia  

 
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a platné 

všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom.  
2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 6/2003 – VZN O niektorých podmienkach držania psov v Meste Nové 
Mesto nad Váhom.  

3. Toto nariadenie bolo schválené na 19. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva 
Mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 25.03.2014, uznesením č. 16/2014-MsZ a 
nadobúda účinnosť dňa 10.04.2014.   
 
 
 
 
       
 
        Ing. Jozef Trstenský  
             primátor mesta  
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