Dôvodová správa
k
Návrhu VZN č. .../2015
o niektorých podmienkach držania psov v meste Gbely
Mesto Gbely vydalo VZN č. 3/2002 O chove zvierat, ktoré upravovalo podmienky chovu,
držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území mesta Gbely v zmysle
zákona č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a vyhlášky č. 231/1998 Z. z. Ministerstva
poľnohospodárstva SR o chove spoločenských zvierat, divých zvierat, nebezpečných
živočíchov a ochrane pokusných zvierat. Obidva tieto právne dokumenty boli zrušené. Bol
prijatý nový zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon). Zákon v § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3
ustanovuje, akú oblasť môže obec (mesto) prostredníctvom svojho VZN upraviť.
Článok 2 návrhu VZN upravuje úhradu za náhradnú známku. Toto ustanovenie je v súlade so
zákonom č. 282/2002 Z. z, ktorý v § 3 ods. 6 stanovuje povinnosť mesta vydať držiteľovi psa
za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, náhradnú známku.
Článok 3 návrhu VZN ustanovuje podrobnosti o vodení psov. Zákon tieto podrobnosti uvádza
v § 4. Mesto Gbely si v súlade s § 4 ods. 5 zákona ustanovilo podrobnosti o vodení psa
formou VZN, nakoľko predmetné zákonné ustanovenie na to mesto výslovne zmocňuje.
Článok 4 návrhu VZN ustanovuje zákaz voľného pohybu psov. V súlade s § 5 ods. 1 písm. a
zákona mesto Gbely určilo zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách mesta
Gbely.
Článok 5 návrhu VZN upravuje zákaz vstupu so psom. V odseku 1. sú v súlade s § 5 ods. 1
písm. b zákona sú určené miesta, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu so psom. Tieto miesta
musia byť v súlade s § 5 ods. 2 zákona viditeľne označené (odsek 2 návrhu VZN).
Odsek 3. ustanovuje výnimku zo zákazu vstupu so psom do miest určených v Článku 5 ods. 1.
návrhu VZN. Zákaz sa nevzťahuje na zvláštnych psov. Podľa § 2 písm. a) zákona č. 282/2002
Z. z.:
zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3)
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
Článok 6 návrhu VZN upravuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. Zákonné
splnomocnenie na prijatie takejto úpravy formou VZN je uvedené v § 6 ods. 3.
Článok 7 návrhu VZN obsahuje okrem iného i ustanovenie, ktorým sa ruší VZN mesta Gbely
č. 3/2002 O chove zvierat.

Vzhľadom k vyššie uvedenému predkladáme poslancom MsZ Gbely návrh nového VZN
č....... /2015 o niektorých podmienkach držania psov v meste Gbely.
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