
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2013 uznesením č.696, účinnosť: 
08.03.2013 

     Mesto   Trenčín v súlade  s ustanovením § 6 ods.1 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  predpisov 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Tren čín  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín sa mení a 
dopĺňa nasledovne:  
 
1. V článku 2 ods. 2 písm. c) znie: 
„c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany“ 
 
2.V celom článku 3 sa slovné spojenie „Útvar životného prostredia a dopravy Mestského úradu 
v Trenčíne /ďalej len ÚŽPaD/“ nahrádza slovným spojením  „Útvar klientskeho centra a matriky 
Mestského úradu v Trenčíne /ďalej len ÚKCM/“ a skratka „ÚŽPaD“ sa nahrádza skratkou „ÚKCM“.  
 
3. V článku 4 ods. 5 znie: 
„5. Na verejnom priestranstve každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok.“  
 
4. V článku 4 ods. 6 sa vypúšťa písm. c).  
 
5. Do článku 4 sa dopĺňa  nový ods. 7, ktorý znie: 
„7. V meste je zakázaný vstup so psom bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy.“   
Pôvodný ods. 7 sa označuje ako ods.8.  
 
6. V článku 4 sa vypúšťa pôvodný ods. 8. 
 
7. V článku 5 sa vypúšťa ods. 2. Pôvodný ods. 3 sa označuje ako ods. 2.  
 
8. V článku 6 ods. 4 sa na koniec odseku dopĺňa slovné spojenie „a orgán Policajného zboru.“ 
 
9. V článku 6 ods. 6 sa na koniec odseku dopĺňa slovné spojenie „okrem výnosu pokút uložených 
v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“ 
 
10. V článku 7 ods. 4 sa skratka „ÚŽPaD“ nahrádza slovným spojením „Útvar stavebný, životného 
prostredia, dopravy a investícií Mestského úradu v Trenčíne.  
 
11. V článku 7 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:  
„6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach 
držania psov v meste Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2013 a 
nadobúda  účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
12. V článku 7 sa  vypúšťa  ods. 1 a ods. 2-6 sa označujú  ako ods. 1-5. 

 

 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
        primátor mesta                                                                           


