MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 360
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach
držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší
VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava
v znení VZN č. 125
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods.4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava
v znení VZN č. 125.

Čl. 1
VZN č. 191, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Trnava v znení VZN
č. 357, sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku 4 ods. 6 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: „Na verejnom
priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke. Každý pes na verejnom priestranstve musí mať
nasadený náhubok, psy trpasličích plemien a ich krížencov môžu byť bez náhubku“.
2. V článku 4 ods. 10 sa dopĺňajú vety „Bez náhubku je voľný pohyb povolený iba trpasličím
plemenám psov.“ (príloha č.1) Mapky a zoznam vyhradených miest na výbehy pre psov tvoria prílohu č.
2 a č.3.
3. Do prílohy č. 1 sa dopĺňajú plemená psov:
15. Yorkshirský teriér
16. Francúzsky buldoček
17. Nízkonohé teriéry
4. V článku 5 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2 a nahrádza sa nasledovným znením: „Pri vedení
psa na verejnom priestranstve je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie
výkalov. Na výzvu príslušníkov MsP je osoba, ktorá psa vedie, povinná preukázať, že má pri sebe
pomôcku na odstránenie výkalov“.
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Čl. 2
Týmto VZN sa ruší VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava v znení VZN č.
125.

Čl. 3
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17.07.2010

Ing. Štefan Bošnák,
primátor mesta Trnava

Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 29. 06. 2010.
Vyvesené dňa 02.07.2010
Zvesené dňa 16.07.2010
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Príloha č. 1 k VZN č. 191 v znení VZN č. 357

Trpasličie plemená psov:
1. Mops (mopslík)
2. Bišóniky
3. Levík
4. Čínsky chocholatý
5. Tibetský teriér
6. Lhasa apso
7. Shi-tzu
8. Japan chin
9. Pekinský palácový pinč
10. Tibetský španiel
11. Čivava
12. Gavalier španiel
13. Papilon
14. Pudel
15. Yorkshirský teriér
16. Francúzsky buldoček
17. Nízkonohé teriéry
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Príloha č. 3 k VZN č. 191 v znení VZN č. 357

Vyhradené miesta na výbehy pre psov
.
Mestská časť

Výbeh pre psov, popis

Parcelné
číslo,
vlastník

Výmera v m2

Trnava - Stred

č.1 Ulica Hlboká
Zelený pás medzi východnou stranou
hradieb a chodníkom na ulici Hlboká, od
nárožnej bašty po Lávku pre peších

p. č.
1072/18

7 207

č.2 Ulica Hospodárska I
Zelený pás vedľa komunikácie
Hospodárska popri toku Trnávka, od
Galérie pri parku A.Bernoláka po
Radlinského ulicu

p. č.
8796/001

1 318

č.3 Ulica Hospodárska II
Zelený pás vedľa komunikácie
Hospodárska popri toku Trnávka

p. č.
8794/001

1 950

č.4 Ulica G. Dusíka - J. Bottu

p. č.
1501/001

750

Zelený pás vedľa komunikácie
Čajkovského a L. v. Beethovena

p. č.

25 356

Trnava - Juh

č.6 Zelenečská ulica - Ulica gen.
Goliána
Zelený pás vedľa komunikácie
Zelenečská, od reštaurácie po kruhový
objazd.

p. č.
8399/050

2 974

Trnava Východ

č.7 Ulica Spartakovská
Zelený pás vedľa komunikácie
Spartakovská, od materskej školy po
Ulicu Sasinkova

p. č.
5671/095

3 810

č.8 Ulica Hlboká
Zelený pás vedľa komunikácie Hlboká,
od zimného štadióna po daňový úrad

p. č.
5671/006

7 166

Trnava - Západ

Trávnatá plocha (špic) pri kruhovom
objazde
č.5 Ulica L v. Beethovena

1635/1
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Trnava - Sever

č.9 Ulica Bučianska – Tehelná
Trávnatá plocha vedľa komunikácie
Bučianska, od chodníka po bytový dom
Tehelná č. 35

p. č.
5680/013

4 587

č.10 Izolačný zelený pás za OD
Kaufland

p. č.
5676/11-14
5680/152
p. č.
8927/001

17 350

č.12 Ulica Bučianska – Ulica Veterná
Zelený pás vedľa komunikácie
Bučianska a Veterná, od chodníka na
ulici Atómová po cyklistický chodník na
ulici Veternej a ďalej popri chodníku po
garáže

p. č.
5327/006

8 410

č.13 Ulica Veterná
Trávnaté plochy vedľa komunikácie
Veterná, od chodníka pri bytovom dome
Veterná 19-21 po chodník pri bytovom
dome Veterná 34-36

p. č.
5292/017

3 246

č.14 Ulica Murgašova
Trávnaté plochy vedľa komunikácie
Murgašova

p. č.
5422/001

1 659

č.11 Špačinská cesta – Ulica Bučianska
Trávnatá plocha vedľa komunikácie
Bučianska, od chodníka na Špačinskej
ceste po ulicu Oblúková

2 660

