
 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2019/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 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. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 15. sz. az 

ebtartás feltételeiről szóló rendelete. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho  

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Képviselő-testülete  
  

s a   u z n i e s l o   

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda                    

č.  ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa 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 v predloženom rozsahu.  

Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. február 19.) általános 

érvényű rendeletéről, amellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2015. évi 15. sz. az ebtartás feltételeiről szóló 

rendelete az előterjesztett terjedelemben. 
 

                Február 2019 

2019. február 



Dôvodová správa 

  

 

Dňom 1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 39/2007 o veterinárnej 

starostlivosti, ktorou sa ustanovuje všeobecná povinnosť pokiaľ ide o psy chované na území 

Slovenskej republiky, že musia byť označené transpondérom a ich údaje musia byť zapísané 

do registra spoločenských zvierat.  

Podľa dôvodovej správy k novele zákona sa ustanovuje povinnosť nezameniteľného trvalého 

označenia všetkých psov chovaných na území Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa 

navrhuje vzhľadom na množstvo problémov v praxi v súvislosti s dohľadávaním zvierat, v 

súvislosti s páchaním priestupkov, keď zviera poraní človeka, s dokazovaním trestných činov 

týrania psov, s identifikáciou a registráciou zvierat, ktoré sa stratili, boli opustené a pod. ako aj 

pri dokazovaní vlastníckeho alebo iného vzťahu k zvieraťu a v neposlednom rade poskytne 

prehľad o vakcinovaných psoch proti besnote. Ustanovuje sa 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. 

 

K bodu 1   

Navrhuje sa zosúladiť ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia mesta s platnou právnou 

úpravou (upresnenie § 2 písm. b) v pododsekoch 1.,3. a 6.) 

 

K bodu 2  

Ustanovuje sa povinnosť držiteľom psov zabezpečiť začipovanie psov. 

 

K bodu 3  

Ustanovuje sa v súlade so zákonom prechodné obdobie pre čipovanie psov narodených do 

31.8.2018 na jeden rok od účinnosti právneho predpisu, t.j. do 31.8.2019. 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča - neodporúča ho schváliť.  

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  
     


