Povinnosti majiteľov psov
Nakoľko sa nám po uliciach obce potulujú psy, upozorňujeme týmto ich majiteľov, aby
zamedzili voľnému pohybu psov mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný
pohyb psa zakázaný.
Ak majiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, dopúšťa sa
priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z. z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky
165 € (§ 7 ods. 3), pričom priestupky tohto zákona prejednáva obec, v blokovom konaní
orgán policajného zboru.
Zároveň Vás tiež upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov je, podľa § 22 ods. 6, vlastník zvieraťa povinný
zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa. V prípade nezabezpečenia takýchto
opatrení sa vlastník zvieraťa dopustí priestupku podľa § 48 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007
Z. z.. V takomto prípade uloží Regionálna veterinárna a potravinová správa fyzickej osobe
pokutu 400 – 1000 €.
Chceme tiež touto cestou pripomenúť majiteľom psov povinnosť, ktorú im ukladá vyššie
citovaný zákon, na odstraňovanie psích exkrementov z verejných priestranstiev.
Ak sa v blízkej budúcnosti situácia v tejto oblasti nezlepší, obec bude nútená zabezpečiť
odchyt túlavých a zabehnutých psov na náklady majiteľa.

A kutyatartók kötelességei
Mivel községünk területén egyre gyakrabban találkozni kóbor kutyákkal, ezúton
figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy kutyáikat tartsák felügyelet alatt és ne engedjék
szabadon kószálni a közterületen.
Amennyiben a kutyatulajdonos nem akadályozza meg a kutyák közterületen való mozgását
a 282/2002 törvény értelmében 165 €-ig terjedő pénzbírság szabható ki vele szemben.
A törvény megsértését az önkormányzat a rendőrséggel karöltve fogja intézni.
Egyúttal felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az állatorvosi ellátásról szóló 39/2007 törvény
22 § 6-os bekezdése értelmében az állat tulajdonosa köteles megakadályozni az állat
kiszökését a közterületre. Ellenkező esetben az állat tulajdonosa az idézett törvény 48 §, 3
bekezdés „h“ pontja alapján szabálysértést követ el, melyre a Regionális állategészségügyi és
élelmiszerügyi hivatal 400 – 1000 €-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.
Továbbá felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét a fent említett törvény által előírt
kötelességre is, mely szerint a kutyaürüléket el kell távolítani a közterületről.
Amennyiben a közeljövőben nem javul a helyzet, az önkormányzat kénytelen lesz
bebiztosítani a kóbor kutyák befogását, melynek költségei a kutyatulajdonost terhelik.

