MESTO ILAVA

Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
O odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Ilava
Toto VZN bolo schválené dňa 26.03.2019 nadobúda účinnosť dňa 17.04.2019

Obdržia

PREDNOSTA
PORADCA PRIMÁTORA
PRÁVNE ODDELENIE
FINANČNO MAJETKOVÉ ODDELENIE
ODDELENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Vypracoval: právnik, finančno-majetkové oddelenie
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Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 26.03.2019 podľa ustanovenia
§ 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve znení
neskorších predpisov schvaľuje tento:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
O odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Ilava
ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta takto:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a spôsob odchytu túlavých
a zabehnutých psov, ktorý vykonáva odborne spôsobilá osoba v intraviláne mesta
Ilava, ich následné umiestnenie a postupné zamedzenie výskytu túlavých psov.
Článok 2
Podmienky odchytu
1. Túlavý a zabehnutý pes je pes, ktorý sa bez dozoru pohybuje po verejných
priestranstvách. Odchyt vykonáva odborne spôsobilá osoba schválená na odchyt
túlavých zvierat, ktorá je držiteľom rozhodnutia o schválení na odchyt túlavých
zvierat primeraným spôsobom podľa danej situácie. Nesmie pritom dôjsť k
ohrozeniu zdravia zúčastnených osôb a odchytávaného psa. Po odchytení je pes
dopravený do karanténnej stanice pre psy, ktorá je k tomuto účelu vybudovaná na
Technických službách mesta Ilava, ulica Hurbanova 132/26.
Článok 3
Náklady spojené s odchytom
1. Mesto Ilava stanovuje finančnú dávku na 1 deň, vrátane dňa odchytenia, na psa
odchyteného a umiestneného v karanténnej stanici na 3 €. Majiteľ je povinný túto
čiastku, vynásobenú počtom dní, počas ktorých bol pes umiestnený v karanténnej
stanici, uhradiť mestu Ilava do pokladne mesta – Mierové námestie 16/31 Ilava.
2.

Majiteľ odchyteného psa je ďalej povinný mestu uhradiť náklady spojené s jeho
odchytom i náklady na veterinárneho lekára, ktoré vzniknú vykonaním základného
vyšetrenia a ošetrenia odchyteného psa počas doby karantény, resp. náklady
spojené s jeho utratením na základe rozhodnutia veterinárneho lekára zo závažných
zdravotných dôvodov.

3.

V prípade, že majiteľ odchyteného psa nie je známy, všetky náklady znáša mesto.
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4.

V prípade, že pes bol odchytený a umiestnený v karanténnej stanici resp. v útulku pre
zvieratá, vlastník odchyteného psa si môže psa prevziať, pričom musí uhradiť
náklady spojené s odchytom a starostlivosťou podľa čl. 3 bod 1 a 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia do pokladne mesta – Mierové námestie 16/31 Ilava.
Článok 4
Karanténa prechovávaných psov

1.

Odchytený pes bude umiestnený v karanténnej stanici v zákonom predpísaných
hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým potrebám, po
dobu 7 dní odo dňa odchytu. Po uplynutí tejto doby bude pes umiestnený do útulku
pre zvieratá.
Článok 5
Oznamovanie o prechovávaní odchytených psov

1.

2.

Odchytenie psa bude bezodkladne oznámené verejnosti a to oznamom na úradnej
tabuli, na internetovej stránke mesta. Oznam musí obsahovať nasledovné údaje :
deň odchytenia a miesto odchytenia, rasu, vek, farbu, kontaktnú adresu (karanténna
stanica, útulok zvierat).
Odchytenie psa môže byť oznámené verejnosti i prostredníctvom mestského
rozhlasu.

1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MZ v Ilave, dňa 26.03.2019
2. VZN č. 5 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta Ilava.

V Ilave dňa 02.04.2019

_________________________
primátor mesta

Vyvesené MsZ schválené VZN: 02.04.2019
Zvesené: 17.04.2019
_____________________________
Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 08.03.2019
Zvesený návrh: 26.03.2019
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