VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MARKUŠOVCE
č. 2/2018
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Markušovce č. 1/2017 zo dňa 17.03.2017
o podmienkach chovu a držania psov
Dodatok č. 1
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, znenia čl. 68 úst. Zákona č. 460/1992
Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z.
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach chovu a držania psov (ďalej
len „nariadenie“) – Dodatok č.1
Článok I.
Základné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1/2017 zo dňa 17.03.2017
o podmienkach chovu a držania psov sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok III. sa dopĺňa o odsek 7. takto:
7. „Obec alebo osoba poverená obcou na odchyt psa na základe porušenia povinnosti
podľa ods. 1. alebo 2. odchytí psa voľne sa pohybujúceho bez dozoru držiteľom psa
alebo vodiacej osoby a umiestni ho na mieste určenom pre odchytené psy. Obec
eviduje kontaktné údaje a miesto pre odchytené psy a na žiadosť držiteľa psa vykoná
zistenie, či pes, ktorého je žiadateľ držiteľom, je odchytený a umiestnený na toto
miesto.“
2. Článok VI. sa dopĺňa o odsek 7. takto:
7. „Osoba, ktorá sa dopustí priestupku podľa ods. 1. alebo 2. a bude uplatnený postup
podľa článku III. ods. 7., je povinná uhradiť obci okrem pokuty aj všetky poplatky
súvisiace s odchytom a umiestnením psa, ktorého je držiteľom, na mieste určenom
pre umiestnenie odchytených psov.“
Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach chovu a držania psov Dodatok č. 1, bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Markušovce dňa
08.02.2018, schválením uznesenia č. 281.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Obce
Markušovce od 14. 11. 2017 do 12.02.2018.
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3. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN číslo 3/2017 protestované Okresnou
prokuratúrou Spišská Nová Ves pod spis.zn. 181/17/8810 ako nezákonné.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

V Markušovciach dňa 14.02.2018

Marek Virág, v. r.
starosta obce

Vyhlásenie nariadenia:
(podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Vyvesené: 14. 02. 2018
Zvesené: 19. 03. 2018
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