Návrh zmeny VZN vyvesený na úradnej tabuli v MČ Košice – Sídlisko KVP dňa: 05. 08. 2010
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Zmena VZN č. 18/2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

•

§2
Vymedzenie pojmov
v písm. a/ bod 3 sa za slovom záchranných vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová
„lokalizačných a likvidačných“.
§3
Evidencia psov

•

ods. 3 sa dopĺňa o text:
- v bode a/ „ rasa a meno psa“
- v bode c/ „ e-mail adresa
• v ods. 8 sa suma 4,- € nahrádza sumou 3,50 €
• doplniť ods. 9 v znení:
„V prípade, že ide o zvláštneho psa doložiť pri zápise do evidencie psov doklad o absolvovaní
výcviku.“.
§5
Vodenie psa
•

•
•

•

pôvodné znenie ods. 4 bod d/ vypustiť a nahradiť textom:
„opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej zábrane pohybu.
V prípade nebezpečného psa sa zakazuje jeho opustenie alebo zanechanie bez dozoru na
verejnom priestranstve aj v prípade, keď je uviazaný a opatrený náhubkom“.
doplniť v ods. 4 bod e/ v znení:
„uviazať psa alebo ponechať samého pred obchodom“
doplniť ods. 7 v znení:
„Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad na miestach verejnosti prístupných,
je povinná na požiadanie mestskou políciou (resp. osobou, ktorú určí MČ) preukázať
totožnosť psa známkou, ktorá musí byť umiestnená viditeľne na obojku psa“.

§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
pôvodné znenie ods. 2 sa vypúšťa:
„MČ Košice – Sídlisko KVP umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné
na zhromažďovanie trusu a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Kontajnery (koše
na psí trus) musia byť označené a určené na zber trusu“.

•

a nahrádza sa novým textom v znení:

„Psie exkrementy možno odhadzovať do zberných nádob určených na bežný komunálny
odpad“.

§8
Priestupky
§9
Pokuty
•

vypúšťa sa celé znenie § 8 a § 9 a nahrádza sa novým § 8 – Priestupky a pokuty v znení:
„1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi MČ každú zmenu skutočností 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 § 5 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 v súlade s § 24 s 25 Trestného zákona,
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 v súlade s § 24 s 25 Trestného zákona,
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 eur a
za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní mestská polícia a
orgán Policajného zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

•

•
•

nasledujúce § 10 a 11 sa prečíslujú na 9 a 10.
§ 11
Záverečné ustanovenia
doplniť ods. 1 v znení:
„Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia môžu vykonávať príslušníci
mestskej polície a zamestnanci MČ“.
nasledujúce ods. 1 až 3 sa prečíslujú na 2 až 4.
Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

Daniel RUSNÁK
starosta MČ

Príloha k VZN č. 18/2002

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
____________________________________________________________________
Prihlásenie – odhlásenie chovu psa do evidencie - žiadosť
( Podľa zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP č.18/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov )
Meno a priezvisko držiteľa psa :.......................................................................................
Adresa trvalého bydliska držiteľa :...................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................
Rasa:.......................................

Narodený dňa :......................................................

Meno psa :...............................

Pohlavie psa : .........................................................

Miesto chovu :.........................

Pes držaný v mieste chovu od kedy:.......................

Údaj o čipovaní:......................

Tetovacie číslo.:.....................................

Očkovanie : besnota ......................................................
psinka ..........................................................
.
Evidenčná známka –číslo.................................................
Pri odhlásení dôvod odhlásenia : úhyn.............................................................
strata psa....................................................
zmena miesta chovu...................................
Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi : / ak áno – kedy /
Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý /á/ právnych dôsledkov nepravdivého alebo
neúplného hlásenia.
Podpis držiteľa psa:...........................
V Košiciach , dňa : ...................................
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný
oznámiť mestskej časti do 14 dní.

