
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2008, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2003 o podmienkach držania psov

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona 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 sa uznieslo na tomto nariadení:

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2003 o podmienkach držania 
psov sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 1 ods.1 znie:
„1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN“) ustanovuje niektoré podmienky 

držania  psov  na  území  mesta  Komárno  (ďalej  len  „mesto“),  najmä  podrobnosti 
o evidencii  psov,  o vodení  psov a o znečisťovaní  verejných priestranstiev.  Toto VZN 
vymedzuje ďalej miesta kde je  voľný pohyb psa zakázaný a miesta kde je vstup psa 
zakázaný.“

2. § 6 vrátane nadpisu znie:
„§ 6

Priestupky

1. Priestupku podľa osobitného zákona6 sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlásil psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 

2,
c) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2. Priestupku podľa osobitného zákona 7 sa dopustí ten, kto psa vedie, 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  tomu,  aby  pes  útočil  alebo  iným  spôsobom  ohrozoval  človeka  alebo 

zvieratá,
c) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje  zákaz  vstupu  so  psom  alebo  zákaz  voľného  pohybu  psa, 

bezprostredne neodstráni tuhé výkaly z verejného priestranstva.

3. Za priestupok podľa § 6 ods. 1 a 2 VZN Mesto môže uložiť pokutu podľa osobitného 
zákona8.“

Článok 2

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. novembra 2008.

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

Komárno dňa 20. novembra 2008
MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

6 § 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.
7 § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.
8 § 7ods. 3 až 8 zákona č. 282/2002 Z.z.


