Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame
majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov a neumožnili im voľný pohyb po obci.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná
predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval
škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobiehajúce psy
po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.
Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov v chovných
priestoroch!!!
Túlavé psy ohrozujú bezpečnosť ako aj zdravie občanov obce!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., v znení neskorších
predpisov je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie,
zakázaný.
V zmysle § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí
držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil
verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu
do výšky 65,00 EUR.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo
strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, aj napriek udeleným pokutám, obec
pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov
UPOZORNENIE - Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované
najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný
najneskôr do 12 týždňov od narodenia.
Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať
do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude platiť maximálne
desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať
žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Pri zmene
majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa
musí
nahlásiť
do 21
dní.
Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci ohrozujú občanov, zodpovednosť
nesiete Vy ako ich chovateľ !

