Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.
1 a 2 a § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. .../2019 zo dňa 19. februára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda

I.

Všeobecne záväzné nariadenie 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 č. 1/2014 zo dňa 11.2.2014, sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 písm. b) znie:
„b) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. so špeciálnym výcvikom,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,“
2. V § 3 odsek (9) znie:
„(1) Držiteľ je povinný zabezpečiť identifikáciu, t.j. nezameniteľne označiť transpondérom –
mikročipom, psa, ktorého prihlásil do evidencie podľa § 3 ods. (1) tohto nariadenia. Vlastník
psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom pred prvou zmenou vlastníka
psa, najneskôr však do 12 týždňov veku.„
3. § 7 ods. (1) znie:
„(1) Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť nezameniteľné
označenie psa transpondérom najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa
narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby
inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.1)“
1)

§54g zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15. marca 2019.

V Dunajskej Strede, ..........2019

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

