
Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. ../2015 

o podmienkach držania psov 
  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 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 sa uznieslo na tomto nariadení: 

 
§ 1 

Predmet a pôsobnos ť nariadenia 
 
(1) Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov 

na území mesta: 

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) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, 
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú námestia, ulice a ďalšie 
priestory, ktoré svojim charakterom sú určené na všeobecné využívanie a sú prístupné 
každému bez obmedzenia. 

 
(3) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo 

fyzickú osobu, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad. 
 
 

§ 2 
Náhradná eviden čná známka pre psa 

 
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Mesto Komárno vydá 
držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 euro. 
 
    

§ 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. 

(2) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke. 
 
 

§ 4 
Vymedzenie miest so zákazom vo ľného pohybu psa 

 
Voľný pohyb psa je zakázaný na vymedzenom území podľa Prílohy č. 1 tohto VZN. 
 
 

§ 5 
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom  

 
(1) Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach: 

a) areály verejných detských ihrísk, detský park „Anglia“, verejné športoviská a verejne 
prístupné pieskoviská, 



b) areály základných škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno. 

 
 

§ 6 
Podrobnosti o zne čisťovaní verejných priestranstiev 

 
(1) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad po splnení povinnosti 

odstránenia výkalov1) tie uloží na určené miesto. 

(2) Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad alebo  symbolom psa 
označené odpadové nádoby na psie výkaly. 

 
 

§ 7 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania tohto VZN priebežne vykonávajú: 
a) príslušníci Mestskej polície Komárno, 
b) poverení zamestnanci  Mesta Komárno. 
 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Týmto sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 4/2012 o podmienkach držania psov.  

(2) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa .................. 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej 
tabuli mesta.  

 
 
Komárno, dňa  
 

    Ing. László Stubendek 
                                                                                                         primátor mesta 
       
 
 
 
 

1) § 6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 
neskorších predpisov 

 
 
 
 
Vyvesené na ÚT dňa: 29.04.2015 
 
Zvesené z ÚT dňa:  
 
 
 

 
 
 
 



 
Príloha č. 1 
Vyznačené územia so zákazom vo ľného pohybu psov rozdelené pod ľa ulíc, vrátane 
vnútroblokov ulíc 
 
Obvod č. 1 - Dlhá ul., Hlavná ul., Kostolná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul., 
Agátová ul., Darányiho ul., Dunajský rad, Jarabínková ul., Jázminová ul., Levanduľová ul., 
Nárcisová ul., Obchodná ul., Slnečnicová ul., Smrečinová ul., Snežienková ul., Strážna ul., 
Školská ul., Ul. K. Harmosa, Ul. Móra Krausza, Ul. vtáčej záhrady, Vadaš, Včelárska ul., 
Zámočnícka ul. 
 
Obvod č. 2 – Bažantia ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Čajakova ul., Dolná ul., Javorová 
ul., Krymská ul., Ľaliová ul., Listová ul., Muškátová, Nezábudková ul., Nitrianska ul., 
Piesočný hon, Pokojná ul., Prievidzská ul., Prowázekova ul., Robotnícka ul., Slnečné nám.,  
Tajovského ul., Topoľčianska ul., Ul. B. Němcovej, Ul. G. Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. 
Kultsára, Ul. J. Baranyaiho,  Ul. M. Staudta,  Ul. roľníckej školy, Ul. S. Takátsa, Ul. slobody, 
Ul. Tolstého, Zvolenská ul., Družstevná ul., Fialková ul., Handlovská ul., Murgašova ul., 
Orechový rad, Orgovánová ul., Priemyselná ul., Rožná ul., Ružová ul., Šalviová ul., Ul. J. 
Tubu, Ul. Mateja Bela,  Ul. pri Panoráme, Ul. slobody, Hviezdoslavova ul., Ul. budovateľská 
 
Obvod č. 3 – Ul. E. B. Lukáča,  Zváračská ul., Dvorská ul., Ul. mieru, Ul. odborárov, Ul. 
priateľstva, Sústružnícka ul., Ul. mládeže 
 
Obvod č. 4 –  Apalská ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Hríbová ul., Lipová ul., Nová ul., 
Okružná cesta, Poľovnícka ul., Šípková ul., Tichá ul., Topoľová ul., Ul. 29. augusta, Ul. 
holubárov, Ul. J. Szinnyeiho, Ul. Komáromi Kacza, Ul. M. Urbana, Ul. víťazstva, Baštová ul., 
Hrušková ul., Konvalínková ul., Kováčska ul., Krivá ul., Kvetná ul., Lesná ul., Požiarnická ul., 
Rovná ul., Skalná ul., Stredná ul., Tesárska ul., Ul. Gy. Berecza, Ul. J. Péczeliho, Úzka ul., 
Vŕbová, Zlievarenská ul., Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, Ul. K. Nagya 
 
Obvod č. 5 –  Eötvösova ul., Hviezdna ul., Pávia ul., Ul. zlatého muža, Bubnová ul., 
Dunajské nábrežie, Svätojánska ul.,  Ul. R. Seressa,  Klinčeková ul., Meštianska ul.,  Česká 
ul., Hrnčiarska ul., Palatínova ul. , Kúpeľná ul., Rozmarínová ul.,  Špitálska ul.,  Ul. biskupa 
Királya,  Ul. I. Madácha, Ul. stavbárov, Gazdovská ul., Klobučnícka ul., Rybárska ul., Štúrova 
ul., Cintorínsky rad 
 
Obvod č. 6 –  Kapitánova ul., Nám. Kossutha, Rákócziho ul., Senný trh, Ul. K. Thalyho, Ul. 
pohraničná, Vozová ul., Záhradnícka ul., Csokonaiho ul., Elektrárenská cesta, Gombaiho ul, 
Hradná ul., Jazerná ul., Jókaiho ul., Letná ul., Majstrovská ul.,  Parná ul., Pevnostný rad, 
Športová ul., Tabaková ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Csáka, Vnútorná okružná, 
Zámoryho ul., Dunajská ul., Dunajské nábrežie, Jókaiho ul., Lehárova ul., Malodunajská 
cesta, Malodunajské nábr., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku, Nám. M. R. Štefánika, 
Palatínova ul., Platanová alej, Prvá priečna ul., Svätoondrejská ul., Ul. Á. Jedlika, Ul. 
františkánov, Ulička, Valchovnícka ul., Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Župná ul., 
Damjanichova ul., Jazerná ul., Považská ul., Rákócziho ul. 
 
Obvod č. 7 –  Gútsky rad, Mederčská ul., Petöfiho ul., Plynárenská ul., Potočná ul., 
Železničná ul., Košická ul., Staničná ul., Komárňanská ul., Krátka ul., Lúčová ul., Malá 
jarková ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Trstinová ul., Ul. práce, Veľký rad, Zimná ul., 
Železničná ul., Hlboká ul., Vnútorná okružná, Vodná ul., Jazerná ul., Komenského ul., Lodná 
ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Veľká jarková ul., Vodná ul. 
 
Obvod č. 8 – Cyklotrasa pri Dunaji 
 
Obvod č. 9 - Cyklotrasa pri Váhu  
 
Obvod č. 10 - Cyklotrasa na Alžbetinom ostrove 



 
 

Mesto Komárno 
_______________________________________________________ 

 
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo   /2015 
o podmienkach držania psov 

  
 
 

 
1) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 29.04.2015 

 
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                      
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade Komárno, Komunálny odbor, Pevnostný rad 3, 
945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane): 09.05.2015 

 
 
3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................................ 
 


