Všeobecne záväzné nariadenie
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a §11 ods. 3
písm. d) a g) zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a v zmysle zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Fiľakovo
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom nariadenia je upraviť postup pri odchyte túlavých a zabehnutých psov, ktorý
vykonávajú pracovníci mestskej polície vo Fiľakove a postupné zamedzenie výskytu túlavých
psov.
§2

Vykonávanie odchytu
Túlavý a zabehnutý pes je pes, ktorý sa bez dozoru pohybuje po verejných priestranstvách.
Odchyt vykonávajú minimálne dvaja pracovníci mestskej polície primeraným spôsobom
podľa danej situácie. Nesmie pritom dôjsť k ohrozeniu zdravia nezúčastnených osôb. Po
odchytení je pes vhodným spôsobom dopravený do kotercov pre psy, ktorý je k tomuto účelu
vybudovaný v priestoroch mestského parku mesta Fiľakovo.
§3

Náklady spojené s odchytom
1. Mesto Fiľakovo stanovuje finančnú dávku na 1 deň, vrátane dňa odchytenia, na psa
odchyteného a umiestneného v koterci, a to podľa rasy a hmotnosti, na 30,40 a 50,Sk. Majiteľ je povinný túto čiastku, vynásobenú počtom dní počas ktorých bol pes
umiestnený v koterci, uhradiť mestu Fiľakovo.
2. Majiteľ je povinný uhradiť i náklady veterinárneho lekára, ktoré vzniknú vykonaním
základného vyšetrenia a ošetrenia odchyteného psa počas doby karantény, resp. jeho
utratením.
3. V prípade, že majiteľ nie je známy, všetky náklady znáša mesto.
4. Ak nie je známy majiteľ, a o psa prejaví záujem iná osoba, môže jej byť daný do
vlastníctva za úhradu nákladov spojených s odchytom. Zviera sa nesmie dať osobe
mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodičia alebo zákonného zástupcu.
5. V prípade, že majiteľ si odmietne prevziať psa a prejaví oň záujem iná osoba, všetky
náklady je povinný uhradiť pôvodný majiteľ.

§4
Karanténa prechovávaných psov
Odchytený pes bude umiestnený v koterci, v primeraných zoohygienických a hygienických
podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým potrebám, po dobu minimálne 7 dní, u
rasovo čistých zvierat 14 dní v karanténe.
§5

Oznamovanie o prechovávaní odchytených psov
1. Odchytenie psa musí byť čo najskôr oznámené verejnosti a to oznamom na mieste na
to vyhradenom. Oznam musí obsahovať nasledovné údaje : deň odchytenia, rasu, vek,
farbu, kontaktnú adresu (mestská polícia).
2. Odchytenie psa môže byť oznámené verejnosti i prostredníctvom mestského rozhlasu
alebo na intemetovej stránke mesta Fiľakovo.
§6

Starostlivosť o prechovávaných psov
Pracovníci, ktorý boli určený mestom, sú poverení starať sa o psov umiestnených v kotercoch.
§7
v

Dalsie úkony s odchytenými psami
1. Ak nie je známy majiteľ psa, ani neprejaví oň záujem iná osoba, bude tento pes po
dodržaní doby karantény, umiestnený do útulku pre psov v Lučenci, alebo utratený
veterinárnym lekárom predpísanou veterinárnou metódou. Usmrtenie sa musí vykonať
s minimálnym utrpením zvieraťa.
2. Do mestských kotercov a do útulku pre túlavé zvieratá budú odovzdané zvieratá:
a)

nájdené, alebo túlavé, ktorých chovateľ nie je známy, ktoré sa nachádzajú na
verejnom priestranstve bez dozoru,
b)
ktoré zostali po zomrelých držiteľoch, resp. chovateľoch,
c)
evakuované v prípade živelných pohrôm,
d)
odobraté chovateľom v prípade nevhodného zaobchádzania s nimi,
e)
určenie na pozorovanie /z dôvodu pohryznutia, alebo poranenia človeka/, ak
chovateľ nemôže zabezpečiť oddelené umiestnenie.
3. V prípade usmrtenia psa, bude príslušnému úradu štátnej správy nahlásená potreba
odvozu utrateného psa y, alebo výnimočne jeho zakopanie. Spôsob zakopania určí
orgán veterinárnej služby po dohode s orgánom hygienickej služby.
4. Nie je dovolené psa zakopať v blízkosti obytných domov, na verejných
priestranstvách ale len ne miestach k tomu určených.

17zák. NR SR č.222/96 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy

§8
Technické prostriedky
Odchyt je vykonávaný pracovníkmi mestskej polície narkotizačnou zbraňou alebo
povolenými prípravkami utlmujúcimi svalstvo a orientáciu psa. Narkotizačnú zbraň môžu
používať len vyškolení pracovníci mestskej polície.
§9

Záverečné ustanovenie
1. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sa poverujú pracovníci mestskej polície, ktorí
za porušenie tohto nariadenia sú oprávnení ukladať blokové pokuty do výšky 100,-Sk
za podmienok uvedených v osobitnom predpise 21.
2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom proti verejnému
poriadku, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 1 000,-S k 3/, ak nedôjde k vyvodeniu
zodpovednosti v blokovom konaní.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12.05.2006

Vyvesené: ..
Zvesené:...............................

21zák. č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3/ § 48 cit. zákona o priestupkoch

Príloha č.l

Organizačný poriadok
k VZN o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Fiľakovo
1. Odchyt je prevádzaný narkotizačnou zbraňou alebo povolenými prípravkami
utlmujúcimi svalstvo a orientáciu psa.
2. Po odchytení je pes dopravený služobným vozidlom mestskej polície do areálu
v mestskom parku a umiestni sa do koterca.
3. Starostlivosťou o psov umiestnených v kotercoch je poverený mestom určený
pracovník. Jeho úlohou je najmä :
a) prevádzať raz denne kŕmenie psov (v dostatočnom množstve krmivo a vodu,
stravu zabezpečí mesto),
b) čistiť koterce, v ktorých sú umiestnené psy,
c) po prevzatí psa majiteľom, resp. po jeho odvoze do útulku, alebo utratení
vykoná dezinfekciu koterca, v ktorom sa tento pes nachádzal,
d) oznamuje mestskej polícii zistené nedostatky.
4. Po umiestnení psa v koterci zabezpečí MsP jeho základné vyšetrenie, prípadne
ošetrenie veterinárnym lekárom.
5. O odchytení psa sa vyhotoví úradný záznam. Odchytenie musí byť čo najskôr
oznámené verejnosti (§5).
6. Po dodržaní doby karantény (§ 4) je pes odvezený mestskou políciou do útulku
v Lučenci, prípadne veterinárny lekár vykoná utratenie odchyteného psa predpísanou
veterinárnou metódou a utratenie potvrdí v úradnom zázname o odchytení psa.
7. Potreba odvozu utrateného psa sa nahlási príslušnému úradu štátnej správy. Do
príchodu zberného vozidla asanačného podniku je telo utrateného psa umiestnené
v kontajneri, ktorý bol vyhradený k tomuto účelu.

