Doplnok č.4
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ uznesením č. 34 – 29/03 – 2011
prijatým na svojom III. rokovaní dňa 29.03.2011, v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s § 14 ods.2 písm. a)
zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ
dňa 27.08.2002 uzn. č. 182–27/8–2002, v znení Doplnku č. 1 schváleného Miestnym
zastupiteľstvom MČ Košice – Západ dňa 01.07.2003 uzn. č. 42–1/7–2003, Doplnku č. 2
schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ dňa 22.02.2005 uzn. č. 222–
22/2–2005, úplného znenia vyhláseného dňa 01.03.2005 Miestnym zastupiteľstvom MČ
Košice – Západ a Doplnku č. 3 schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ
dňa 28.08.2007 uzn. č. 75-28/08-2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 3 ods. 2. sa slová „ekonomické oddelenie“ nahrádzajú slovami „miestny úrad“.
2. V § 3 ods. 4. sa slová „na ekonomickom oddelení“ nahrádzajú slovami „na miestnom
úrade“.
3. V § 6 ods. 3. sa slová „kontrolných orgánov /Mestská polícia, miestny kontrolór a poverení
zamestnanci Mestskej časti Košice – Západ/“ nahrádzajú slovami“ kontrolného orgánu“.
4. V § 7 ods. 2. sa slová „ekonomickým oddelením“ nahrádzajú slovami „miestnym úradom“.
5. V § 7 ods. 8. sa slová „ekonomické oddelenie“ nahrádza slovami „miestny úrad“.
6. V § 8 ods. 1. znie:
„1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neoznámi ak je alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b/ neprihlási psa do evidencie,
c/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 a 2,
d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f/ nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.“

-27. V § 8 ods. 2. znie:
„2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d/ nepreukáže známkou totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f/ neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.“
8. V § 8 sa dopĺňajú odseky 3. až 7., ktoré znejú:
„3. Za priestupok podľa ods. 1. a ods. 2 písm. a/ až c/ možno uložiť pokutu do výšky 165 eur
a za priestupok podľa ods. 2 písm. d/ až f/ možno uložiť pokutu do 65 eur.
4. Pokutu je možné uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán o porušení
povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
5. Priestupky v blokovom konaní prejednáva mestská polícia a orgán Policajného zboru.
6. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
7. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v platnom znení.“
9. Vypúšťajú sa § 9 a § 10.
10. Nasledujúce stanovenia § 11 a § 12 sa označujú ako § 9 a § 10.
Článok II.
Doplnok č. 4 tohto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli MÚ MČ Košice – Západ.
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