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Mesto Levoča v súlade s § 6 ods. 1, s §-4, ods.3, písm.) n zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov  
vydáva pre územie mesta Levoča  
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA  č. 11/2010 
ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta  
 
 

 
Bod 1    Čl. 3  „Evidencia psov“  
 

1. ods. 2 VZN č. 10/2010 sa vypúšťa. 
2. ods. 3 písm. e) VZN č. 10/2010 sa mení a znie: „ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby 

bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi“. 
3. ods. 6 VZN č. 10/2010 sa mení a znie: „ finančné oddelenie mesta vydá držiteľovi psa  zapísaného do 

evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke  sa uvedie evidenčné číslo psa, 
názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa 
preukazuje totožnosť psa“. 

4. ods. 9 VZN č. 10/2010 sa mení a znie: „Výška úhrady za náhradnú evidenčnú známku je 1,5 eura“. 
 
Bod 2    Čl. 7  „Povinnosti držiteľa psa“ 
 

1.   ods. 7 VZN č. 10/2010 sa mení a znie: „ Je povinný na vlastné náklady u psa staršieho ako 3 mesiace 
zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania 
veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu 
zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho 
fyziologických a biologických potrieb (podľa § 17 ods. 5 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti). 

 
Bod 3    Záverečné ustanovenie 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa na tomto nariadení č. 11/2010 uznieslo uznesením č.51/B/5 dňa 21. 
10. 2010.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.  
 
 
 
 
 
 
 

           Ing. Miroslav Vilkovský  
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