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VZN číslo 11/1994

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11
O odchyte a likvidácii túlavých zvierat na území mesta
Rajecké Teplice a Poluvsie
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa § 6 zákona č. 481/92 Zb.
O obecnom zriadení, ako i novely Občianskeho zákonníka a zákona SNR č. 189/92 Zb. vydáva pre územie mesta
Rajecké Teplice a Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Za účelom zlepšenia životného prostredia, dodržiavania verejného poriadku, hygienických a zdravotníckych
opatrení v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí, ukladá sa MsÚ zabezpečiť:
1/ Odchyt a likvidáciu psov, prípadne ďalších zvierat, na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie v prípadoch:
- túlavého psa, nachádzajúceho sa bez dozoru na verejnom priestranstve v meste Rajecké Teplice
- psa bez evidenčnej známky, vydanej na Mestskom úrade
- psa nájdeného, ktorého chovateľ nie je známy
- psa podozrivého z besnoty alebo inej nákazy
2/ Zisťovanie túlavých psov sa vykonáva na základe oznámenia občanov, alebo vlastnou vyhladávacou
činnosťou.
3/ Likvidácia zvierat sa zvolí podľa vzniknutej situácie pri dodržaní bezpečnostných a hygienických predpisov.
4/ Pri likvidácii zvierat je nutné spolupracovať s okresným veterinárnym ústavom a asanačno-kafilerickým
podnikom.
Čl. 2
NÁKLADY
Náklady, spojené s likvidáciou znáša chovateľ. V prípade, že chovateľ nie je známy, znáša náklady s likvidáciou
mesto Rajecké Teplice z vlastného rozpočtu.

Čl. 3
OCHRANA ZVIERAT
Pri odchyte a likvidácii zvierat platí zákaz týrania zvierat.
Čl. 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva dňa _______ č. ______. Účinnosť
nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Rajeckých Teplíc a Poluvsie, t. j. dňa _________.
Týmto strácajú platnosť všetky doterajšie nariadenia a predpisy, dotýkajúce sa predmetnej záležitosti.
RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta
Rajecké Teplice
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