
- schválené MsZ v Trenčíne dňa 01.07.2010 uznesením č. 639, účinnosť: 17.07.2010 

      Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov v znení neskorších predpisov   

vydáva 

 VZN č. 5/2010,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 
o podmienkach držania psov v meste Trenčín  

 

VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín  sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V celom texte všeobecne záväzného nariadenia sa slovné spojenie „Odbor životného 
prostredia Mestského úradu v Trenčíne (ďalej len OŽP)“ nahrádza slovným spojením „Útvar 
životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne (ďalej len ÚŽP a D)“. 
 
2. V článku  3 ods. 7 druhá veta znie: „ÚŽP a D je povinný držiteľovi psa za úhradu 3 € vydať 
náhradnú známku“. 
 
3.V článku 5 ods. 2   sa slovné spojenie „Mestské hospodárstvo, m.p.o“ nahrádza slovným 
spojením „Mesto Trenčín“. 
 
4. Článok 6 znie:  
 

„Článok 6 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 
 
a) neoznámi mestu Trenčín  každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 
b) neprihlási psa do evidencie, 
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku  4 ods. 1 a 2, 
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,  
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
 f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 
  
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak 
 
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 
ohrozovania psom, 



  
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,  
d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 
  
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) tohto článku VZN mesto môže  
uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) tohto článku VZN 
mesto môže  uložiť pokutu do 65 eur. 
  
4. Priestupky podľa tohto článku prejednáva mesto  a v blokovom konaní mestská  polícia.  
  
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch - zákon 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
  
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta.“ 
 
 
5. V článku 7 ods. 2 znie: 
„2. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať mestu daň za psa  podľa platného VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ 
 
6. VZN  č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov 
v meste Trenčín  bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01.07.2010 a 
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
   

Ing. Branislav Celler v.r. 
       primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


