Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Sládkovičovo č. 35/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky
držania a chovu psov zo dňa 5. 2. 2003, schválené uznesením
č. 18//MsZ‐2003
Mesto Sládkovičovo na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a n)
citovaného zákona a v súlade s príslušnými ustanoveniami a zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 35/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky držania a chovu psov:
Článok 4 Vodenie psa sa dopĺňa o bod 9) nasledovne:
9. Držanie a chov psov v nájomných bytoch mesta sa obmedzuje na malé plemeno
v počte jeden kus.
V článku 6 Priestupky bod 1) a 2 sa mení nasledovne:
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi mestu každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie, do 30 dní od ich zmeny (čl. 3 bod 2),
b) neprihlási psa do evidencie (čl. 3 bod 1 a 2),
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené
v článku 4 bod 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému
spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (čl. 4
bod 6)
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo.
2. Za priestupok podľa
a) tohto článku bod č. 2 písmeno d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €.
b) tohto článku bod č. 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do
165 €.
3. Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však. do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
4. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
5. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.
7. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno
mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v bode 3 tohto článku.
8. Priestupku proti poriadku v správe sa dopustí aj ten, kto poruší iné povinnosti
ako sú uvedené v predchádzajúcich bodoch, ak sú ustanovene všeobecne
záväznými právnymi predpismi, alebo týmto VZN. Za takýto priestupok možno
uložiť pokutu do 33 eur podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.
Tento dodatok VZN bol schválený uznesením MsZ č. 122/MsZ‐2012 dňa 7. 11. 2012
a účinnosť nadobúda 15. dňom po zverejnení.

Zverejnené dňa: 8. 11. 2012

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

