UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
V poslednom období sme zaznamenali zvýšený voľný pohyb psov v našej obci,
čím dochádza k ohrozeniu občanov, preto upozorňujeme na niektoré časti z platného:

VZN č. 1/2008 o podmienkach držania psov na území obce
Zalužice
Platné VZN č. 1/2008 presne stanovuje podmienky:
§ 4 – Vedenie psa:
– ods. 3 – za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
– ods. 4 – pri vodení psa je ten, kto psa vedie, povinný dodržiavať tieto pravidlá:
a) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na iného psa alebo osobu,
b) v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo k poraneniu tretej osoby, je
držiteľ psa, alebo osoba, ktorá vedie psa, povinná zranenej osobe oznámiť trvalý
pobyt a predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie
svojho psa ako i túto skutočnosť nahlásiť obecnému úradu,
c) pri vodení psa je ten, kto psa vodí, povinný správať sa tak, aby bol schopný
zabrániť psovi v útoku,
d) po celú dobu vodenia psa, ten, kto psa vodí, musí ho mať pod dohľadom.
§ 5 – Zákaz voľného pohybu psa:
– ods. 1 - voľný pohyb psa je zakázaný mimo miest určených na voľný pohyb psa
– ods. 2 – vstup so psom okrem psa vodiaceho alebo služobného je zakázaný:
na detské ihriská a pieskoviská, do verejných budov v správe obce,
zdravotníckych zariadení a pod.,
§ 6 – Znečisťovanie verejných priestranstiev
– ods. 1 – v záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti
je držiteľ psa povinný:
a) držať psa v čistote, dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá,
b) ten, kto psa vedie, je povinný bezprostredne odstrániť exkrementy, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo,
c) exkrementy je nutné odstraňovať do sáčkov a tieto vhadzovať do košov
na komunálny odpad.
§ 7 – Starostlivosť o psov
– odst. 1 – vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa
osobitného predpisu (§ 21 zák. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
§ 10 – Pri nedodržiavaní tohto VZN môže obec uložiť pokutu od 16,60 € do 165,97 €

