Materiál na rokovanie
3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VIII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
3. ülésének beterjesztett anyaga
a VIII. választási időszakban

Materiál č.: ... /2019/3

Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného označovania psov chovaných na území mesta
Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom).
Határozati javaslat Dunaszerdahely Város területén tartott ebek egyedi elektronikus
azonosító jellel (mikrochip) való ingyenes ellátásáról szóló szabályzat elfogadására.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
schvaľuje
jóváhagyja
Pravidlá bezplatného bezplatného označovania psov chovaných na
území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom
(čipom) v predloženom rozsahu.
Dunaszerdahely Város területén tartott ebek egyedi elektronikus
azonosító jellel (mikrochip) való ingyenes ellátásáról szóló
szabályzatot az előterjesztett terjedelemben.

Február 2019
2019. február

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 50/2015/3 dňa 10. februára 2015
schválilo Pravidlá bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda,
podľa ktorých podmienkou pre držiteľov psa na bezplatné čipovanie ich psov bolo nahlásenie
psa do evidencie vedenej mestským úradom a zaplatenie dane za psa.
Dňom 1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v z.n.p., ktorou sa ustanovuje všeobecná povinnosť pokiaľ ide o
psy chované na území Slovenskej republiky, že musia byť označené transpondérom do 12
týždňov veku (t.j. do 84 dní) a ich údaje musia byť zapísané do registra spoločenských
zvierat. Ustanovuje sa pritom prechodné obdobie pre čipovanie psov narodených do 31.8.2018,
ktoré sa ustanovuje na jeden rok od účinnosti zákona, t.j. do 31.8.2019.
Podľa § 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psa v znení neskorších
predpisov:
„ (1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v
lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza.
(2) Evidenciu vedie obec.
(3)Do evidencie sa zapisuje najmä
a)evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c)meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d)umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e)skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)
f)úhyn psa,
g)strata psa.“
Predmet dane za psa podľa § 22 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady v z.n.p. je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Vzhľadom na rozdielnosť termínov a lehôt uvedených v zákone č. 328/2002 Z.z., č. 39/2007
Z.z., č. 582/2004 Z.z., sa navrhuje, aby držiteľom psov začipovaných vo veku do 6 mesiacov,
t.j. keď ešte nie sú predmetom dane za psa, mladších ako 6 mesiacov boli následne uhradené
náklady na začipovanie psov, keď sa už stáva predmetom dane za psa a držiteľ uhradí daň za
psa.

Pôvodné znenie Článku I a Článku II Pravidiel bezplatného čipovania psov chovaných na
území mesta Dunajská Streda schválených 10.februára 2015:
„Článok 1
Mesto Dunajská Streda zabezpečí pre držiteľov psov začipovanie psov chovaných na území
mesta Dunajská Streda bezodplatne, ak držiteľ psa
a) prihlásil psa do Evidencie psov podľa § 3 ods. (1) Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta
Dunajská Streda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2014 zo
dňa 11.2.2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 15/2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda (ďalej len VZN) a
b) zaplatil daň za psa v plnej výške a
c) mikročip je zavedený do psov u oprávnenej osoby, ktorú mesto vybralo v rámci verejného
obstarávania a s ktorou uzavrelo obchodnú zmluvu (ďalej len oprávnená osoba).
Článok 2
1. Držiteľ psa je povinný predložiť na požiadanie oprávnenej osoby, ktorá vykoná označenie
psa mikročipom, potvrdenie o zaevidovaní psa do evidencie psov a/alebo potvrdenie o
zaplatení dane za psa.
2. Oprávnená osoba na základe obchodnej zmluvy uzavretej mestom je povinná
prekontrolovať, či držiteľ psa zaplatil daň za daného psa v plnej výške.“

Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
 mestská rada a odporúča ho schváliť.
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