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ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovení § 3 ods. 2, ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, 
§ 6 ods. 3  zákona č. 282/2002 Z. z„ ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
v znení neskorších  predpisov a ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 
24.06.2021 na vydaní tohto všeobecne  záväzného nariadenia (ďalej len ako „VZN") : 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 142 

 
o niektorých podmienkach držaní psov 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) 
 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 28.06.2021 
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 28.06.2021 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 13.07.2021 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 142 
o niektorých podmienkach držaní psov 

 
 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
1) Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok v oblasti držania a vodenia 

psov na území mesta Hurbanovo:  
 

a) evidencia psov,  
b) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,  
c) úprava podrobností o vodení psov,  
d) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,  
e) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,  
f) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.  

 
§ 2 

Evidencia psov 
 
1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 

zákona 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších 
predpisov.  

 
§3 

Evidenčná známka psa 
 
1) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  
2) Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov známkou preukázať  

totožnosť psa.  
3) Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky držiteľovi psa v prípade 

odcudzenia, straty alebo zničenia sa stanovuje vo výške 1,65 €.  
 

§4 
Ustanovenie podrobností o vodení psa 

 
1) Vodiť psa tam, kde je voľný pohyb psa zakázaný, je možné s vôdzkou, bezpečne 

pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dÍžka musia byť 
primerané, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  
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§5 

Zákaz voľného pohybu psa 
 
1) Voľný pohyb psa je zakázaný:  

 
a) na sídlisku Vinohrady, (v rozsahu prílohy č. 1),  
b) na sídlisku Stred, (v rozsahu prílohy č. 2),  
c) v Bohatskom parku, ide o chránený areál (v rozsahu prílohy č. 3) 
d) námestie. M. Thege Konkolyho (v rozsahu prílohy č. 4) 
e) park pri križovatke ulíc Podzáhradná a Komárňanská (v rozsahu prílohy č. 5) 
f) park pri Kaplnke (v rozsahu prílohy č. 6) 

 
2) Voľný pohyb psa je zakázaný na území mesta na miestach, ktoré sú viditeľne 

označené  
 
a) vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný", alebo  
b) informačnou tabuľou s nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný" (v rozsahu 

prílohy č. 7), alebo  
c) piktogramom označujúcim zákaz voľného pohybu psa.  

 
§6 

Zákaz vstupu so psom 
 
1) Zakazuje sa vstup so psom:  
 

a) na verejné detské ihriská a pieskoviská,  
b) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení,  
c) do areálu cintorínov,  
d) do športového areálu na adrese ul. Športová č. 321/9 

a ul. Záhradnícka  2986/69, 
e) do areálu Polikliniky Hurbanovo.  

 
2) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom s výnimkou vstupu na 

verejné pieskoviská.  
 

3) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na psov pri plnení služobných úloh používaných 
súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona [1]), a psov 
používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany [2] , a  pri 
služobných zákrokoch príslušníkov Mestskej polície Hurbanovo a príslušníkov 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 
4) Zákaz vstupu so psom do športového areálu na adrese Športová ul. č. 321/9 sa 

nevzťahuje na psov počas kynologického výcviku vykonávanom kynologickým 
klubom resp. združením.  

 
5) Zákaz vstupu so psom podľa ods. 1, písm. a), b) a d) sa nevzťahuje na prípady 

vykonávania organizovaných ukážok odborne spôsobilou osobou počas kultúrnych, 
športových alebo školských podujatí. 

 

[1] Zákon č. 473/2005 Z.z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 
[2] Zákon č. 42/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov 
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6) Zákaz vstupu so psom platí na území mesta aj na miestach, ktoré sú viditeľne 

označené  
 
a) vodorovným nápisom „Zákaz vstupu so psom", alebo  
b) informačnou tabuľou s nápisom „Zákaz vstupu so psom" (v rozsahu prílohy 

č. 8), alebo piktogramom označujúcim Zákaz vstupu so psom,  
 

 
§7 

Znečisťovanie verejného priestranstva 
 
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť do smetných nádob určených na zber exkrementov alebo na 
zber komunálneho odpadu.  

 
 

§8 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto Všeobecné nariadenie mesta Hurbanovo bolo prijaté uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Hurbanove č. 437-MZ/2021, dňa 24.06.2021. 
2) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanova č. 94 o niektorých 

podmienkach držaní psov. 
3) Toto Všeobecné nariadenie mesta Hurbanovo bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta 

Hurbanovo a nadobúda účinnosť dňa 13.07.2021  
 
 
 
 
 
 Mgr. Peter Závodský 

primátor mesta 
 
 


