
 

Všeobecne z{väzného nariadenia mesta Šurany č.  2/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mesta Šurany. 

            

     Mestské zastupiteľstvo Šurany podľa  § 6 ods. 1. z{kona SNR  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 6 ods. 3 

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

psov v znení neskorších predpisov 

 

v y d { v a 

 

toto Všeobecne z{väzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2013  o niektorých 

podmienkach držania psov  na území mesta Šurany. 

§ 1 

Predmet a pôsobnosť nariadenia 

 

     Toto Všeobecne z{väzné nariadenie /ďalej len VZN/  ustanovuje  niektoré 

podmienky držania psov v  katastr{lnom území Šurany, Kostolný Sek a Nitriansky 

Hr{dok, a to: 

 

1)  sumu úhrady za n{hradnú evidenčnú zn{mku psa, 

2)  podrobnosti o vodení psa, 

3)  podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

  

§ 2 

 

                                 Suma úhrady za n{hradnú evidenčnú zn{mku psa  

 

     Toto ustanovenie VZN určuje sumu úhrady za n{hradnú evidenčnú zn{mku psa 

v súlade s § 3 ods. 6 z{kona o držaní psov takto: 

 

•  suma úhrady za n{hradnú evidenčnú  zn{mku psa je stanoven{  vo výške 3,50 eur.   

 

§ 3 

Vodenie psa 

 

     Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o vodení psa súlade s § 4 ods. 5 z{kona 

o držaní psov takto: 
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•  vodiť psa na verejnom priestranstve je možné s vôdzkou, bezpečne pripevnenou 

na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, 

aby bolo možné psa ovl{dať v každej situ{cii. 

 

§ 4 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

      Toto ustanovenie VZN určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných 

priestranstiev v súlade s § 6 ods. 3  z{kona o držaní psov takto: 

 

• držiteľ psa je povinný preuk{zať sa  pri pohybe so psom na verejných 

priestranstv{ch s{čkom na odpratanie psích exkrementov, ktorý vhodí do n{dob 

komun{lneho odpadu, 

 

•  s{čky na psie exkrementy si držiteľ psa môže vyzdvihnúť  na Mestskom úrade 

v Šuranoch po zaplatení dane za psa na príslušný kalend{rny rok. 

 

§ 5 

 

Z{verečné  a zrušovacie ustanovenia 

 

1)  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Šurany. 

 

2) Toto VZN bolo schv{lené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch číslo 

22/2013-Z  bod XXIII. zo dňa 7. 3. 2013  a nadobudlo účinnosť dňa 22. 3. 2013. 

 

3)  Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší: 

 

• Všeobecne z{väzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2003 o držaní psov v meste   

Šurany, schv{leného uznesením Mestského  zastupiteľstva  v  Šuranoch číslo  6/2003-

Z  bod  XXV.  zo  dňa 24.4.2003 a nadobudlo účinnosť dňa 10.5.2003 v znení 

Všeobecne   z{väzného nariadenia mesta  Šurany č.  6/2003, Všeobecne  z{väzné ho 

nariadenia mesta  Šurany č.  2/2007, Všeobecne   z{väzného nariadenia mesta  Šurany 

č.  14/2008, Všeobecne   z{väzného nariadenia mesta  Šurany č.  15/2008. 

 

 

 

                                                                                        Imrich V{rady, v.r. 

                                                                                    prim{tor Mesta Šurany 

  Vyvesené dňa:  8. 3. 2013 


