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Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 Zákona
369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
DOPLNOK č.1
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hažlín číslo 15/2008
o chove a držaní psov na území obce Hažlín
Obecné zastupiteľstvo v Hažlíne prijalo na 4. rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa
04.06.2011 uznesením č. 6/4/2011 Doplnok č.1 k VZN Obce Hažlín č. 15/2008, ktorým
doplňuje §3 takto:
1. Každý pes držaný na území obce , ktorého vek presahuje 90 dní podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa, do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia veku psa
podľa prvej vety na Obecnom úrade.
2. Do evidencie sa zapisujú údaje , ktoré sú uvedené v nahlasovacom lístku a na evidenčnom
liste psa. Pri nahlasovaní psa je držiteľ povinný k nahlasovaciemu lístku doložiť očkovací
preukaz.
3. Pri nahlasovaní je držiteľ psa povinný doložiť súhlas od susedov a to u viacbytových
domov, bytoviek a pri nedodržaní vzdialenosti, ktorá je uvedená v § 4 a to u chovu vo
vnútri bytu ako aj na spoločných priestoroch.
4. Držiteľ psa je povinný pravdivo a úplne uviesť všetky údaje vyžadované k evidencii psa.
5. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní nahlásiť Obecnému úradu. Úhyn psa preukáže potvrdením od veterinárneho
lekára, alebo čestným prehlásením.
6. Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa za
poplatok 3,50 EUR, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov OBEC HAŽLÍN.
Známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa.
7. Známka psa je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný nahlásiť Obecnému úradu do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti. Obec
je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za úhradu 2,0 EUR.
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín sa na tomto doplnku č.1 k VZN č. 15/2008 uznieslo dňa
04.06.2011.
2. Tento doplnok č.1 k VZN č. 15/2008 nadobúda účinnosť dňom 01.07.2011.
Ing. František Olah
starosta obce

