Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Markušovce
č. 6
zo dňa 21. 11. 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 3 zo dňa 11.6.2004 o podmienkach chovu a držania psov
- dodatok č. 1 _______________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v y d á v a pre územie obce Markušovce toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3 zo dňa 11.6.2004
o podmienkach chovu a držania psov – dodatok č. 1.
Čl. I
Všeobecne záväzne nariadenie obce Markušovce č. 3 zo dňa 11.6.2004 o podmienkach chovu
a držania psov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 znie:
§6
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3) Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk.
4) Obec 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.
5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
Čl. II
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Markušovciach č. 276 zo dňa 21. 11. 2006
2) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 23.12.2006.

Ing. Ján Šofranko
starosta obce
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