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Na úradnej tabuli Obce Ratkovské Bystré vyvesené dňa: 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom v zmysle zákona NR
SR č. 282/2002 Z.z. § 3, §5a §7 ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov podľa § 3, §5a §7 vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
o podmienkach držania psov

na území obce Ratkovské Bystré

VZN č. 2/2010
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I.
časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) V zmysle zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov podľa § 5 a §7 zakazuje sa voľný pohyb psov v obci, ako aj
vstup so psom do obchodov, pohostinstiev, úradov a zariadení. Občan,
držiteľ psa, ktorý nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá, nerešpektuje zákaz vstupu so psom
alebo voľného pohybu psa, dopúšťa sa priestupku.
(2) Za priestupok obec uloží pokutu:
a) vo výške do 16,60 €
- ak evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa.
- ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
b) vo výške do 165,97 €
- ak neprihlási psa do evidencie,
- ak umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §
4 ods. 1 a 2 podľa zákona č. 282/2002 Z. z.,
- ak neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi ¹)
- ak neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
- ak ten, kto psa vedie neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú
pes pohrýzol
- ak ten, kto psa vedie nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
- ak ten, kto psa vedie neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi ¹)
(3) 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.
(4) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
(5) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane,
možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených
v odseku (2).
(6) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa
za úhradu, ktorá je stanovená na 1,50€ .

3

II. časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§2
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia
úprava, odkazuje sa na zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom dňa 14.12.2009.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

V Ratkovskom Bystrom, dňa 14.12.2009

....................................
Bodnár Dušan
starosta obce

________________________________________________________
¹) §13 a §14 zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z.

