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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. Žiada  

 

1. Prednostu Mestského úradu v Žiline, aby zabezpečil všetky potrebné kroky 

k vybudovaniu prvého pilotného oploteného psieho parku na mestskom alebo 

prenajatom pozemku, ktorý prejde schválením ÚHA, s potrebnou infraštruktúrou 

v zmysle dôvodovej správy a fotodokumentácie vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie 

spolu nákladmi na správu a údržbu do návrhu rozpočtu mesta na rok 2022, aby mohla byť 

investícia zhotovená do 31.10.2022.  

 

II. Žiada 

 

1. Prednostu Mestského úradu v Žiline, aby spolu s predkladateľom materiálu zabezpečil: 

- výber potenciálnych pozemkov s ÚHA,                                                                 

- stretnutia s poslancami výborov mestských častí, ich vyjadrení a zúženie lokalít, 

- participatívne plánovanie výberu finálnej lokality s poslancami a občanmi 

príslušnej mestskej časti,  

- všetky ostatné potrebné kroky k vybudovaniu psích parkov na mestskom alebo 

prenajatom pozemku, ktoré prejdú výberovým procesom, v zmysle dôvodovej správy a 

fotodokumentácie vrátane zahrnutia projektovej prípravy do návrhu rozpočtu mesta na 

rok 2022.  

 

    III. Ruší 

 

  1.   Uznesenie č. 10/2010 k Návrhu na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených 

         pre voľný pohyb psov. Materiál sa neplnil viac ako 11 rokov a toto uznesenie ho v plnom          

         rozsahu nahrádza. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Predkladaný materiál chce dosiahnuť výstavbu psích parkov v každej mestskej časti Žiliny. 

 

Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy 

zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 

obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, 

pamiatkových území a pamätihodností obce.  

 

Podľa písm. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec zabezpečuje 

verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 

udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie 

vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú 

dopravu. 

 

Materiál má dopad na rozpočte a zakladá priamu povinnosť mesta vynaložiť výdavky na jeho 

realizáciu a prevádzkové náklady, zároveň žiada vedenie mesta, aby zabezpečilo financovanie tejto 

investičnej akcie v rozpočte pre rok 2022 v zmysle prijatého uznesenia.  

 

V prípade schválenia tohto materiálu tak už pôjde o záväzok mesta naplniť uznesenie 

a zakomponovať zdroje na jeho krytie do návrhu rozpočtu v roku 2022. 

 

Materiál je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi mesta Žilina. 

 

 

MATERIÁL 

 

 

Psie parky a výbehy fungujú v niekoľkých krajských či okresných mestách na Slovensku. Konkrétny 

návrh, s ktorým chceme porovnať náš návrh uznesenia je s Bratislavou, mestskou časťou Staré mesto 

a Bratislavou, mestskou časť Ružinov a Košicami - sídliskom nad Jazerom, či inými sídliskami, 

nakoľko v Košiciach fungujú cca 4 takéto parky. Ďalšie mesta pomaly nasledujú tento trend. 

Skúsenosti občanov, ako aj milovníkov psov sú veľmi pozitívne, nakoľko okrem spoznávania sa psov 

s inými psami, hranie sa s rôznymi hračkami, sú v týchto psích parkoch aj prekážky a rôzne tréningové 

prvky. Pes sa socializuje, spoznáva v kolektíve a zároveň sa trénuje jeho disciplína. Tu by som rád 

uviedol, že nejde len o “hry psíkov”, ale aj o bezpečnosť občanov, nakoľko by sa eliminoval voľný 

pohyb psov a presmeroval na miesta na to určené, predchádzalo by sa aj znečisťovaniu psími 

exkrementami, nakoľko by “psíčkari” mali výčlenený svoj priestor. Považujem za dôležité spomenuť 

túto problematiku z oboch strán, nakoľko k tomu mám podložené informácie od trénerov psov z 

nášho kraja. Tzv, “nepsíčkari” sa stažujú na smrad z exkrementov, možnu nákazu deti z exkrementov 

a dochádzalo až k extrémnym prípadom, kde občanie kvôli týmto problémom zobrali spravodlivosť 

do svojích rúk a rozhadzovali otravy určené pre psov, prípadne rôzne mäso alebo párky s klincami. 

Druhá strana je že posledné roky narastá záujem o psov v našom meste a tak isto o aktivity s nimi 

spojené. Viac krát bol vyslovený názor, že majitelia psov platia nemalé dane a majú od mesta 

minimálnu starostlivosť ohaľdne ich psíkov. Nedá mi nespomenúť, že v týchto priestoroch by pod 

dozorom nášho garanta mohla prebiehať edukatívna činnosť, záujmové krúžky našej mládeže ako aj 

širšej verejnosti, spojené so psami, o ktoré je v poslednom čase veľký záujem.  Všetko sa odohráva v 

uzavretom areále s dvojimtými dverami – bráničkou na vstupe. Okrem toho, je súčasťou aj návštevný 
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poriadok a na bezpečnosť priebežne dohliada príslušná mestská polícia prípadne kamera napojená na 

mestskú políciu (nie je nutnosť stáleho dozoru pracovníka, len kosenie). 

 

Myšlienka psieho parku je poskytnúť psíčkarom bezpečný výbeh pre ich miláčikov. Dnes v Žiline 

nemáme dostatok vybudovaných a zabezpečených psích parkov. Zároveň je druhou hlavnou ideou 

zvýšiť bezpečnosť a čistotu v rámci celého okolia centra, sídlisk a mestských častí. Areály psích 

parkov musia byť oplotené, budú v ňom osadené aj koše, sáčky na exkrementy, pretože tak chceme 

kontrolovaným výbehom prispieť aj k vyššej bezpečnosti a udržiavaní čistoty. 

 

V psom parku bude do budúcna možnosť usporadúvať osvetové podujatia zamerané nielen na 

výchovu psov, ale aj na výchovu majiteľov, workshopy či iné zaujímavé podujatia, tréningy či 

disciplínu. Ak by sme san a to pozreli optikou financií a výberu daní za psa, tak má zmysel budovať 

atraktívne priestory pre majiteľov psov, ktorí ich majú prihlásených v Žiline. Poznám občanov, ktorí 

si prihlasujú psov na dedinách, kde je poplatok omnoho menší. Idea budúcnosti je, že prístup na tieto 

pozemky by mal byť pre psíkov prihlásených v Žiline, čo ľudí môže viac motivovať prihlasovať psíka 

na jeho reálnej adrese, čo by znamenalo aj pre mesto návratnosť vynaložených zdrojov. 

 

 

Rozvoj – agility prekážky a rôzne tematické parky na iné psie športy 

 

V rámci psích parkov, kde bude zabezpečený výbeh je po vybudovaní možnosť v tomto priestore 

parku osadiť aj agility prekážky. Napríklad Tunel, hojdačka, slalom či kruh na skákanie, takéto ale aj 

rôzne iné prekážky môžu byť osadené v tomto priestore, záležať však bude samozrejme aj na type 

pozemku, na kt. bude umiestnený, veľkosť a lokalitu. 

 

Agility ihrisko môže slúžiť aj ako prevencia voči agresívnemu správaniu zvierat. K tomu často 

dochádza, ak nemá pes dostatok aktivít a nových podnetov.  

 

V rámci investície tu je možný predpoklad, že mesto Žilina by mohlo realizovať práce so svojimi 

kapacitami – zamestnancami Technických služieb mesta Žilina, príp. zamestnancami 

novozaloženého Sociálneho podniku mesta Žilina alebo zamestnancov spoločnosti ŽilByt. Výber 

lokalít by bol realizovaný spolu s príslušnými poslancami za mestský obvod v predstihu. 

 

Preto predkladateľ navrhuje, aby sa do budúcoročného rozpočtu mesta zahrnuli náklady na túto akciu, 

ktoré by mali pokryť, na jeden psí park, záleží od presných rozmerov a pozemku, nasledovné náklady: 

 

- betónovanie, podklad, materiál (odhad cca 2500 eur), 

- oplotenie spolu s vchodovými bráničkami a lavičky (odhad cca 3500 eur) 

- smetné nádoby (cca 500 eur) 

- informačné tabule kde bude prevádzkový poriadok (cca 200 eur) 

 

Za reálny je možné považovať hrubý odhad potrebného času od začatia prípravných prác po 

ukončenie realizácie 2-3 mesiacov vrátane prípravy potrebnej dokumentácie a podkladov pre verejné 

obstarávanie na nákup materiálu.  

 

 

Fotodokumentácia z funkčného a výborne fungujúceho psieho parku v Bratislave – mestská časť 

Ružinov, príklad, ako by to mohlo vyzerať aj v Žiline. 
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GARANTI MATERIÁLU 

 

Materiál bol pripravovaný s výcvikovou školou Dogs academy. Jej pôsobnosť je priamo v Žiline a 

priľahlých obciach. Venujú sa základnej poslušnosti, náprave problémového správania, záchranárskej 

kynológií, rôznych psích športov a všetko formou pozitívnej motivácie. Jej majiteľ Patrik Sventek 

je bývalý vedúci služobnej kynológie Žilinskej väznice, aktuálne dobrovoľný záchranár psovod 

používaný na vyhľadávanie nezvestných ľudí, majiteľ tejto výcvikovej školy a ako jeden z prvých 

trénerov ktorí na Slovensko a do Žiliny priniesli inovatívnu metódu výcviku. K dnešnému dňu za 

touto výcvikovou školu stoja lektori zo zahraničia ako je Amerika, Južná Afrika či susedná Česká 

republika. Za touto výcvikovou školou stojí napr. aj veterinárna klinika na ulici Cyrila a Metoda, 

ktorá sa dá pokladať za aktuálne najvačšiu veterinárnu kliniku v Žiline. Do budúcna nám majiteľ tejto 

výcvikovej školy prisľúbil podporu, dozor nad aktivitami, rozvoj činností a zviditeľnenie mena nášho 

mesta napr. seminármi rôzných lektorov, ktoré navštevuje už aj v tejto dobe celoslovenská klientela. 

 

Materiál bol pripravovaný so zariadením Hotel a výcvik psov. Jeho spolumajiteľ a tréner psov 

Alfonz Danech ml. ho pripomienkoval tak, aby materiál čo najlepšie odrážal dnešné potreby. Vďaka 

jeho dlhoročných skúseností a odbornosti v oblasti kynológie mi predstavil návrhy realizácie a 

potreby pre rôzne typy psov v lokalitách Žiliny. Oni majú v rámci výcviku výbeh aj s prekážkami a 

agility prvkami, preto bolo vhodné čerpať inšpiráciu z funkčného súkromného výcvikového parku v 

porovnaní s verejnými psími parkmi v iných mestách Slovenska. 

 

 

 

Oplotený výbeh pre psov Bratislava  
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Výbeh pre psov Košice 
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STANOVISKÁ KOMISIÍ  

 

Stanovisko Komisie životného prostredia , Uznesenie č. 38/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. žiadať prednostu mesta Žilina  

1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vybudovaniu prvého oploteného parku na mestskom pozemku 

alebo prenajatom pozemku, kde budú osadené smetné nádoby, vnútorný poriadok a lavičky pre 

návštevníkov vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie do návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 tak, aby 

táto investícia mohla byť ukončená do 31.06.2022 

II. žiadať prednostu mesta Žilina 

1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vybudovaniu oplotených psích parkov na mestskom pozemku 

alebo prenajatom pozemku vo všetkých mestských častiach (8), kde budú osadené smetné nádoby, 

vnútorný poriadok a lavičky pre návštevníkov vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie do návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2022 tak, aby táto investícia mohla byť ukončená do jedného roku od platnosti 

tohto uznesenia. 

Výsledok hlasovania: ZA : 10, Proti : 0, Zdržal sa : 1 

 

Stanovisko Komisie územného plánovania a výstavby , Uznesenie č. 172/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadaní 

 

I. žiadať prednostu mesta Žilina 

1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vybudovaniu prvého oploteného psieho parku na mestskom 

pozemku alebo prenajatom pozemku, kde budú osadené smetné nádoby, vnútorný poriadok a lavičky 

pre návštevníkov vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie do návrhu rozpočtu mesta na rok 2022. 

II. žiadať prednostu mesta Žilina 

1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vybudovaniu oplotených psích parkov na mestskom pozemku 

alebo prenajatom pozemku vo všetkých mestských častiach (8), kde budú osadené smetné nádoby, 

vnútorný poriadok a lavičky pre návštevníkov vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie do návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2022 

Komisia súhlasí s návrhom vybudovania prvého oploteného psieho parku podľa bodu I., ale 

upozorňuje na skutočnosť, že podľa stanovísk prednostu MsÚ Ing. Michala Bergera a vedúceho 

Odboru ORPaI MsÚ Žilina Ing. Radovana Martinčeka k tomuto návrhu je takto navrhované 

uznesenie nevykonateľné. Požadovaný termín ukončenia realizácie – koniec júna 2022 nie je reálne 

možné pri dodržaní všetkých procesných úkonov splniť. Komisia preto žiada predkladateľa 

materiálu, aby bol termín ukončenia realizácie investičného projektu v predloženom poslaneckom 

návrhu upravený po dohode s vedením mestského úradu tak, aby ho bolo možné procesne 

a termínovo splniť. Komisia zároveň žiada predkladateľa, aby bol návrh v bode II. upravený po 

konzultácií s UHA tak, aby nebol v rozpore s aktuálne platnými dokumentami vypracovanými na 

ÚHA mesta Žilina. 

 

Výsledok hlasovania: ZA : 7, Proti : 0, Zdržal sa : 0 

 

Stanovisko Komisie dopravy 

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie 
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V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vybudovanie psích parkov vo 

všetkých mestských častiach Žiliny“. S týmto materiálom prítomných oboznámil pán poslanec 

Cáder. V rámci diskusie, ktorú k tomuto bodu predseda komisie otvoril, pán Černaň uviedol, že návrh 

víta, ale za užitočnejšie by považoval vybudovanie zariadení na umývanie psov. V rámci diskusie sa 

vyjadrilo viacero jej členov, že tematicky tento materiál na Komisiu dopravy nepatrí. Po skončení 

diskusie dal predseda komisie hlasovať o preloženom návrhu na uznesenie. 

 

Výsledok hlasovania: ZA : 2, Proti : 0, Zdržal sa : 8 


