VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/1996
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

o odchyte túlavých zvierat
číslo: 20
Mesto Moldava nad Bodvou podľa § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov s poukazom na § 11 ods. 3 písm. g citovaného zákona vydáva pre
územie mesta Moldava nad Bodvou toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

§1

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§1
Za účelom zlepšenia životného prostredia, dodržiavania verejného poriadku, hygienických a
zdravotných opatrení mesto Moldava nad Bodvou poveruje výkonom tohto VZN Mestskú políciu
v Moldave nad Bodvou.

§2

§2
Za túlavé zvieratá sa považujú všetky zvieratá voľne sa pohybujúce na verejnom priestranstve
bez opatery a dohľadu chovateľa.

§3

Druhá časť
Činnosť mestskej polície
§3
1.) Mestská polícia vykonáva odchyt zvierat na území mesta Moldava nad Bodvou v týchto
prípadoch:
¾ túlavé zvieratá nachádzajúce sa bez dozoru na verejnom priestranstve na celom území
mesta Moldava nad Bodvou
¾ zviera určené na odňatie, alebo odstránenie
¾ túlavé zvieratá pri zhoršenej nákazovej situácii pri výskyte besnoty a choré zvieratá
2.) Zisťovanie túlavých zvierat vykonáva na základe nahlásenia občanmi, resp. vlastnou činnosťou.
3.) Usmrcovanie zvierat sa vykonáva v zmysle § 4 toho VZN v súlade so zákonom č. 115/95 Z.z. o
ochrane zvierat, veterinárnymi, hygienickými, bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým
poriadkom útulku.
4.) Mestská polícia spolupracuje so zmluvným veterinárnym lekárom, Okresným úradom
Košice-okolie, odborom štátnej veterinárnej starostlivosti a asanačno-kafilerickým podnikom.
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Tretia časť
Odchyt túlavých zvierat
§4

§4

1.) Odchytené túlavé zvieratá budú umiestnené na dobu 10 dní odo dňa odchytenia v útulku pre
zvieratá. Oznam o odchytení zvieraťa bude vyvesený na úradnej tabuli mesta, a na mestskej
polícii. V prípade, že sa do 10 dní odo dňa vyvesenia oznamu neprihlási majiteľ túlavého
zvieraťa na Mestskej polícii v Moldave nad Bodvou, túlavé zviera bude odpredané prípadnému
záujemcovi, resp. usmrtené. Výťažok z predaja zvieraťa je príjmom mesta Moldava nad Bodvou.
2.) Ak si to vyžiada zhoršená nákazová situácia vo výskyte besnoty na území mesta Moldava nad
Bodvou, po nariadení okresnej protinákazovej komisie budú túlavé zvieratá usmrtené.

§5

§5
1.) Náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o zviera v útulku, prípadne s usmrtením zvieraťa,
hradí chovateľ resp. majiteľ túlavého zvieraťa, v prípade že nie je známy, mesto Moldava nad
Bodvou.
2.) Organizačné a prevádzkové pravidlá v útulku pre túlavé zvieratá stanoví prevádzkový poriadok
zariadenia.

Štvrtá časť
Kontrolná činnosť
§6

§6

Kontrolu plnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) Mestský úrad v Moldave nad Bodvou
b) Mestská polícia v Moldave nad Bodvou
c) Odbor štátnej veterinárnej starostlivosti Okresného úradu Košice-okolie

Piata časť
Záverečné ustanovenie
§7

§7

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Moldave nad Bodvou č.12 MZ/96 zo dňa 19.12.1996 a týmto dom nadobúda platnosť.
Účinnosť nadobudne dňom 13.1.1997.

V Moldave n/B, dňa 11.12.1996
Ing.Štefan Zachariáš
primátor mesta
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ODCHYTE TÚLAVÝCH ZVIERAT ČÍSLO: 4 / 1996

2/2

