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Obec Alekšince   na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  

 

v y d á v a 

 

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.02/2019                
o podmienkach držania a chovu psov 

Článok 1. 

Predmetom  Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č.02/2019 o podmienkach 

držania psov je : 

Odchyt túlavých psov a poskytnutie veterinárnej starostlivosti. 

 

1.Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes, ktorý na 

verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže byť odchytený 

prostredníctvom zazmluvneného veterinára. 

2.Výskyt túlavých psov, ako aj stratu psa je potrebné nahlásiť ihneď na Obecnom úrade v 

Alekšinciach. 

3.Túlavý pes, alebo stratený pes, ktorý ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže byť odchytený 

prostredníctvom veterinára na pokyn starostu obce, príslušníka štátnej polície,  alebo iného 

povereného zamestnanca obce. 

4.Odchyt psov sa vykonáva v katastrálnom území obce. 

5.Vzniknuté náklady spojené s odchytom psa, s umiestnením do príslušného zariadenia a 

úkonmi veterinárnej starostlivosti o psa je majiteľ – držiteľ psa povinný uhradiť do pokladne 

obce alebo bankovým prevodom na účet obce IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004 

6. Po uhradení nákladov bude zazmluvnená spoločnosť vykonávajúca odchyt vyrozumená 

o úhrade a následne bude pes vrátený majiteľovi – držiteľovi . 

  

 

Účinnosť – tento dodatok  k VZN č. 02/2019  je účinný od  ....................... a bol schválený na  

zasadaní Obecného zastupiteľstva Alekšince dňa ................................. 

 

  

vyvesené : 29.7.2020 

zvesené  :  


