
 

 

 

        

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ....... /2022/32 

32. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 
v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

32. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

   

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 28. 

júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. június 28) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/15. sz. 

(2012.9.27) az ebtartás feltételeiről szóló rendelete és későbbi módosításai. 

 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná: Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    Dunaszerdahely Képviselő-testülete 

   

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda 

č. .../2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území 

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien v predloženom 

rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. június 28.) 

általános érvényű rendeletéről, amellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2012/15. sz. (2012.9.27) az ebtartás 

feltételeiről szóló rendelete és későbbi módosításai az 

előterjesztett terjedelemben. 

 

 

 

Jún 2022 

2022. június 



 

 

Dôvodová správa 

 

Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov splnomocňuje obce a mestá, aby prijímali všeobecne záväzné nariadenia 

v ktorých upravia bližšie podmienky vodenia psov, voľného pohybu psov na území obce 

alebo mesta, podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a sumu úhrady za náhradnú 

evidenčnú známku.  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 28. júna 

2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda v 

znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 zo dňa 22.1.2013, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2014 zo dňa 11.2.2014 a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 zo dňa 19. 

februára 2019 sa predkladá z dôvodu zosúladenia niektorých jeho ustanovení s platnou 

právnou úpravou, konkrétne zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 1. 

Nové znenie § 1 ods. 1 sa navrhuje kvôli upresneniu jednotlivých oblastí upravených 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 

o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda. Oproti pôvodnému zneniu § 1 

ods. 1 je nové znenie § 1 ods. 1 doplnené o úpravu niektorých podmienok evidencie psov, 

ktorú samotné nariadenie obsahuje. V pôvodnom znení § 1 ods. 1 sa nachádzala duplicita 

úpravy vymedzenia miest, kde je zakázaný voľný pohyb psa a vstup so psom, ktorá by sa 

novým znením odstránila. 

 

K bodu 2. 

Novela zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov v znení neskorších predpisov rozšírila vymedzenie pojmu zvláštny pes o pastierskeho 

psa. Navrhuje sa zosúladiť ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia mesta s platnou 

právnou úpravou. V dôsledku tejto úpravy by došlo aj k prečíslovaniu bodov. 

 

K bodu 3.  

Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov obsahuje demonštratívny výpočet údajov, ktoré sa zapisujú do 

evidencie. Navrhuje sa zosúladiť ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia mesta 

s platnou právnou úpravou. 

 

K bodu 4. 

Zo zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších predpisov majú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané 

na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom výnimku zo zákazu vstupu so psom na 

miesta, ktoré obec vymedzila ako miesta, kde je vstup so psom zakázaný. Podľa platného 

a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta však neplatí pre fyzické osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázané na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom zákaz 

vstupu s takýmto psom na vymedzené miesta, ktorými sú podľa § 4 ods. 2 VZN:  

a) detské ihriská a pieskoviská, verejné priestory vymedzené pre hry detí, predškolské 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

b) verejné športové ihriská a plochy určené na tento účel, 

c) trhové miesta (trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj). 

 

 



 

 

Návrh prerokovala: 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Dominika Eszter Pelechová, referát organizačný ÚP MsÚ  


