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Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľké Kapušany č. 136 /2017
o podmienkach držania psov na území mesta Veľké Kapušany
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
Čl. 1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je podrobnejšie
upraviť podmienky držania psa na území mesta Veľké Kapušany, najmä:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobností o vodení psa,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
d) vymedzenie miest, kde je vstup zo psom zakázaný,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejného priestranstva psom.
Čl. 2
Evidencia psov
1) Evidenciu psov vedie Mesto Veľké Kapušany - Mestský úrad, odbor finančný
a ekonomický (ďalej len „MsÚ“).
2) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú náhradnú známku psa za
úhradu 3,32 €.
3) Ďalšie podmienky evidencie psov upravuje zákon.
Čl. 3
Podrobnosti o vodení psa
1) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
2) 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
Určenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
Voľný pohyb psov sa zakazuje na nasledovných voľných priestranstvách:
a) detské ihriská a športové ihriská na Sídl. P. O. Hviezdoslava, Sídl. L. N. Tolstého
a ul. Kúpeľnej a okolité priestranstvo do vzdialenosti 50 m,
b) futbalový štadión na ul. Záhradnej,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

amfiteáter na ul. Záhradnej,
areály základných škôl P. O. Hviezdoslava a Jánosa Erdélyiho,
areály materských škôl a jaslí na Sídl. P. O. Hviezdoslava a Sídl. L. N. Tolstého,
pohrebiska na ul. Veškovskej, Vojanskej a Sídl. L. N. Tolstého,
námestie Istvána Dobóa, námestie Csatlósa, námestie pred mestským úradom,
park Jánosa Erdélyiho a parky za a pred reformovaným kostolom na ul. Hlavnej,
areál klubu dôchodcov na ul. Zelenej,
areál zberného dvora na ulici Mlynskej.
Čl. 5
Určenie miest, kde je vstup zo psom zakázaný

Vstup psov sa zakazuje na nasledovné miesta:
a) objekty základných škôl P. O. Hviezdoslava a Jánosa Erdélyiho,
b) objekty materských škôl a jaslí na Sídl. P. O. Hviezdoslava a Sídl. L. N. Tolstého,
c) spoločné priestory bytových domov v pôsobnosti mesta na ul. Centrum II, Sídl. P.
O. Hviezdoslava a areál domu služieb na ul. Hlavnej,
d) budova Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch na Sídl. L. N. Tolstého,
e) Mestské kultúrne stredisko na nám. Istvána Dobóa a kultúrny dom na ul.
Veškovskej,
f) dom služieb na ul. Hlavnej,
g) dom smútku na ul. Veškovskej, Vojanskej a Sídl. L. N. Tolstého,
h) dom športu na Sídl. P. O. Hviezdoslava,
i) priestory budovy klubu dôchodcov na ul. Zelenej,
j) priestory budov zberného dvora na ulici Mlynskej.
Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na
odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného
priestranstva a uložiť na určené miesto.
2) Určeným miestom sú symbolom označené koše na psie výkaly, resp. nádoby na zmesový
komunálny odpad.
Čl. 7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Týmto nariadením sa v plnom rozsahu ruší „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké
Kapušany č. 115/2012 o podmienkach držania psov na území mesta Veľké Kapušany“.
2) Toto nariadenie bolo schválené dňa 26.4.2017 Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých
Kapušanoch a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľké
Kapušany, tj. 12.5.2017.

Mgr. Peter Petrikán, v.r.
primátor mesta

