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Všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 2/2016 
 

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Ružomberok 
 
 
 

Preambula 

 
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku v zmysle § 11, ods. 4, písm. g) 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 v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto  
všeobecne záväznom  nariadení   v súlade s § 6, ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších prepisov / ďalej len nariadenie , VZN / pre katastrálne územie 
Ružomberok a katastrálne územie Hrboltová   
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na 

území mesta: 

 určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa 

 úprava podrobností o vodení psov 

 vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný 

 úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami 
2) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu 

ktorá psa vedie. 

 
 

§ 2 
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

 
1) V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Mesto Ružomberok 

držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 €.  
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§ 3 

Podrobnosti o vodení psa 
 

1) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne 
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji , alebo pomocou elektronických obojkov pre psov. 
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať 
v každej situácii. 

  
 
 
 

§ 4 
Zákaz voľného pohybu psa 

 
1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území mesta 

Ružomberok /ulice, námestia, cesty a miestne komunikácie, mosty, chodníky, parkoviská, 
trhoviská, schody, priechody, parky a verejná zeleň, zástavky mestskej dopravy, priestor  
medzi obytnými domami a vôbec miesta všeobecne prístupné a používateľné/    s výnimkou 
plôch určených pre voľný pohyb psov a označených informačnou tabuľkou  o voľnom pohybe 
psov. 

 

§ 5 
Zákaz vstupu so psom 

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

 do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 do priestorov detských ihrísk a pieskovísk 

 do cintorínov a na pietne miesta 

 na kúpaliská a pláže 
2)  Miesta vymedzené podľa ods. 1 musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí  
     vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu  
     alebo textu. 
3) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta uvedené 

v ods. 1) v druhej odrážke. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných pri 
záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany. 

 

§ 6 

Miesta pre voľný pohyb psov 

1) Pre voľný pohyb psov sú určené tieto miesta: 
 

 Žilinská cesta – trávnatá plocha nachádzajúca sa medzi štátnou cestou I/18 a riekou Váh 
/od križovatky pred čerpacou stanicou SHELL po lávku vedúcu na ul. Textilná/ 

 Považská ulica – park pri rieke Váh /od lávky po areál Ústrednej vojenskej nemocnice/ 

 Ul .M.R.Štefánika – trávnatá plocha pri rieke Váh vedľa mosta v smere na Dolný Kubín 

 Ul. Za dráhou – plocha medzi ulicou Za dráhou a oplotením Ústrednej vojenskej nemocnice 

 Klačno – plocha medzi skateparkom, chodníkom na ul. Klačno a prístupovým chodníkom ku 
kaplnke 
 

http://www.ruzomberok.sk/
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§ 7 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1) Držiteľ psa alebo ten, kto ho vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie 
psích výkalov, po znečistení tieto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na 
určené miesto. 

2) Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti – malá smetná 
nádoba,  prípadne označená nádoba určená na výkaly psov. 

 

 

§ 8 

Kontrolná činnosť 

 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície Ružomberok.   

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta od 
dňa 15.1.2016 do 10.2.2016. 

2) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku dňa 10.2.2016 3/5 
väčšinou prítomných poslancov. 

3) Toto VZN bolo vyhlásené  zverejnením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta dňa 11.2.2016 . 

4) Toto VZN je platné dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku dňa 10.2.2016. 
5) Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia, t.j. 26.2.2016. 

 

 
 
 
 
MUDr. Igor Čombor, PhD.  
   primátor mesta  

 
 
      
 

 

http://www.ruzomberok.sk/

