Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kolárovo
č. 6/2014
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo
Mesto Kolárovo v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.1 a § 6 ods. 3 zákona
č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
1.) Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon č. 282/2002 Z.z. o niektorých
podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov.
2.) Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území
Mesta Kolárovo:
a.) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa;
b.) úprava podrobností o vodení psov;
c.) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný;
d.) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný;
e.) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
§2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1.) Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa je 3,30 €.
§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.
§4
Zákaz voľného pohybu psov
1.) Voľný pohyb psov je zakázaný na miestach vyznačených tabuľou s textom „ Voľný pohyb psov je
zakázaný / A kutya szabad mozgása tilos “ – príloha č. 1 tohto VZN, a to
- v zeleni pred budovou Mestského úradu a na spevnenej ploche pred Mestským úradom,
Kostolné námestie číslo parcely 1565/1 ( ďalej len č. p. )
- v zeleni medzi bytovými budovami, Brnenské námestie č. p. 1421/1
- v zeleni medzi bytovými budovami Nová, Školská, Bočná č. p. 1233/1
- v zeleni pri Obvodnom zdravotnom stredisku, Brnenské námestie 4, č. p. 1609/1
- v zeleni za budovou „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ Ul. partizánska 15,17, č. p. 1490/1
- v zeleni, v parku okolo Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie, Kostolný park č. p. 838/1
- v parku Svätej Rozálie č. p. 1396/2, ohraničený ulicou V. Palkovicha, Ul. školská, areálom Základnej
školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola so sídlom
Školská 6, Kolárovo, areálom Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom
maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola so sídlom V. Palkovicha 3, Kolárovo a atletickou dráhou.
§5
Zákaz vstupu so psom
1.) Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a.) do verejnosti prístupných budov:
- Obvodné zdravotné stredisko, Brnenské námestie 4, budova na p.č. 1609/2
- Mestský úrad Kolárovo, Kostolné námestie č.1, budova na p.č. 1565/1
- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo, Kostolné námestie č.4, budova na p.č. 1198/2
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 15,17 budova na p.č.1490/2
-1-

b.) do areálov a priestorov škôl a školských resp. predškolských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti
Mesta Kolárovo:
- Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo č. p. 1266/1
- Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo, č. p. 1394/1
- Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, č. p.1397/3, 1397/4
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo,
č. p. 1421/39, 1384/2
- Materská škola, Lesná 10, Kolárovo č. p. 1383/1, 1383/8, 1384/1.
c.) do športových areálov vo vlastníctve Mesta Kolárovo
- Športová hala so súp. č. 2838, Ul. školská, č. p. 1394/16
- Futbalový štadión Kolomana Gőgha, Ul. športová 16, č. p. 28451/130
- Viacúčelové ihrisko pri Centrumu voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
č. p. 1709, 1710, 1711
d.) na verejné detské ihriská, pieskoviská
- Brnenské námestie, č. p. 1421/1
- Pražské námestie, č. p. 1966/2
- Ul. školská - pri trhovisku, č. p. 1233/12
- medzi bytovými budovami Nová, Školská, Bočná č. p. 1233/1
- Ul. práce, č. p. 661
- Ul. staničná, č. p. 28432/89
- Obrancov mieru, č. p. 1520/1
e.) na voľne prístupné športoviská vo vlastníctve Mesta Kolárovo
- atletická dráha vedľa športovej haly so súp. č. 2838, Ul. školská, č. p. 1397/5
f.) na cintoríny a pietne miesta vo vlastníctve Mesta Kolárovo
- Mestský cintorín – lokalita Čergov č. p. 28485/1, 28485/4, 28485/6.
2.) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené zakazujúcou tabuľou,
s textom: Vstup so psom je zakázaný / Kutyával belépni tilos, ktorej vzhľad tvorí prílohu č.2
tohto VZN.
§6
Znečisťovania verejných priestranstiev
1.) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný
a.) mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov,
b.) po znečistení verejného priestranstva bezodkladne odstrániť psie výkaly a uložiť ich
do zberných nádob, označených piktogramom – príloha č.3 tohto VZN.
2.) Zberné nádoby určené na zhromaždenie psích výkalov je zakázané použiť na iný odpad !
§7
Záverečné ustanovenia
1.) Toto VZN mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
č. uznesenia 874/2014-B/1 zo dňa: 04.08.2014.
2.) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli
mesta.
3.) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej stránke mesta
dňa: 18.07.2014 a zvesený dňa 04.08.2014.
4.) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 05.08.2014 a po vyhlásení zvesené dňa
20.08.2014.
Árpád Horváth
Primátor mesta
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