Dodatok č.1 k VZN Mesta Rajec č. 2/2007
o niektorých podmienkach držania psov
Mesto Rajec v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
vydáva dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa stanovuje poplatok za
náhradnú evidenčnú známku za psa a rieši priestupky.
Všeobecne záväzné nariedenie č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov sa mení
a dopĺňa takto:
•
V článku 3 Evidencia psov v odseku 7 sa mení druhá veta takto:
Držiteľovi psa bude vydaná za úhradu vo výške 3,50 € náhradná evidenčná známka.
•
•

Článok 7 Sankcie sa ruší.
Článok 7 znie Priestupky s nasledovným textom:

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi Mestu Rajec, kde pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 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,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku (1) a odseku (2) písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 €
a za priestupok podľa odseku (2) písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €.
(4) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva Mesto Rajec a v blokovom konaní MsP Rajec.
•

V článku 9 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 5 v znení:

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania
psov bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 08.12.2011 uznesením č. 154/2011
a nadobúda účinnosť od 01.01.2012
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta

