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Aj na minulé Vianoce niektoríobyvatelia ná šho mesta obdarili seba,
svojich blízkych, ratolesti malý m
psíkom. O tom, že pes, ako najlepší
priateľ č loveka je dobrý m spoloč níkom zrejme nemusím nikoho presviedč ať. Domnievam sa však, že
prevažná č asť majiteľov psov síce
vie, akú starostlivosť si vyžaduje
chov psa, ale možno nevedia, aké
povinnosti pre nich vyplý vajú zo
všeobecne zá väzný ch prá vnych
noriem, č o smú, naopak č o sa im
zakazuje.
Vychá dzajúc zo zá kona (č . 282/
2002), ktorý m sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, každý
pes držaný nepretržite viac ako 90
dnína územíSR podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlá siťpsa do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledné ho dň a
uvedenej lehoty v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne nachá dza. Majiteľ psa je teda povinný
splniť si oznamovaciu povinnosť
voč i mestu Pezinok. Mestský úrad
v Pezinku do evidencie zapisuje
zá konom stanovené údaje, držiteľovi psa zapísané ho do evidencie
vydá evidenč nú zná mku pre psa.
Tá to zná mka je neprenosná na
iné ho psa. Odcudzenie, znič enie
alebo stratu zná mky je držiteľ psa
povinný do 14 dníodvtedy, č o odcudzenie, znič enie alebo stratu
zná mky zistil, ozná miťna Mestský
úrad, kde je pes evidovaný . Mestský úrad vydá za úhradu držiteľovi
psa novú evidenč nú zná mku. Držiteľovi psa, ktorý je staršíako 6 mesiacov mesto Pezinok vydá rozhodnutie o zaplatení poplatku za
príslušný kalendá rny rok, ktorý je,
ak ide o psa v rodinnom dome 150
Sk a ak ide o psa v bytovke 800 Sk.
K 31.12. 2002 bolo v meste Pezinok oficiá lne zaevidovaný ch 1048
psov. Držiteľ psa je ďalej povinný
ozná miť na Mestský úrad každú
zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie a to do 30 dní. Za takúto
zmenu sa považuje zmena mena,
priezviska a adresa trvalé ho pobytu držiteľa psa; zmena umiestnenia chovné ho priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území mesta zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom
trvalé ho pobytu držiteľa psa; skutoč nosť, že pes pohrý zol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný ,
ak sa nepouž il v nutnej obrane
alebo v krajnej nú dzi (eviduje sa
ako nebezpečný pes); úhyn psa;
strata psa.
V súč asnosti platné VZN mesta
Pezinka č . 1/2002 o verejnom poriadku v ust. § 8 - Povinnosti majiteľov (držiteľov) psov upravuje ďalšie povinnosti. Vychá dzajúc z uve-

dené ho ustanovenia VZN je voľný
pohyb psov na v e r ej nom
priestranstve na celom území
mesta Pezinok prísne zaká zaný .
Zá kon, ktorý m sa upravujú niektoré
podmienky držania psov stanovuje, že vodiť psa mimo chovné ho
priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a
schopná ho ovlá dať v
každej situá cii. Pritom
je povinná predchá dzať
tomu, aby pes útoč il
alebo iný m spôsobom
ohrozoval č loveka alebo zvieratá a zabraň ovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpeč né ho
psa môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá
na prá vne úkony. Za
psa vždy zodpovedá
držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo
nad psom vykoná va
dohľad. Držiteľ psa je
povinný vybaviť svojho
psa dostatoč ne pevnou
vôdzkou s obojkom, prípadne, ak
to vyžaduje situá cia aj ná hubkom.
Nebezpeč ný pes musímať na verejnom priestranstve vždy nasadený ná hubok. Držiteľ psa a ten,
kto psa vedie, je povinný ozná miť
svoje meno, priezvisko a adresu
trvalé ho pobytu osobe, ktorú pes
pohrý zol. Ten, kto psa vedie, je povinný ozná miť osobe, ktorú pes
pohrý zol, aj meno, priezvisko a
adresu trvalé ho pobytu držiteľa
psa. Súč asne je povinný skutoč nosť, že pes pohrý zol č loveka bez
toho, aby bol sá m napadnutý alebo
vyprovokovaný , ak sa nepoužil v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
ozná miť na Mestský úrad mesta
Pezinok, kde je pes evidovaný .
Ďalej je držiteľ psa povinný na obojok psa pripevniťzná mku s identifikač ný m č íslom vydanou mestský m
úradom pre potreby kontroly alebo
zistenia adresy držiteľa psa v prípade jeho straty. Držiteľ psa je povinný zabezpeč iť, aby pes nezneč isťoval verejné priestranstvo,
verejne prístupné miesta (najmä
detské pieskoviská , obchody, predajné stá nky, a pod.) vý kalmi a nepoškodzoval zeleň , kvetinové zá hony a trá vniky. V prípade zneč istenia verejné ho priestranstva,
verejne prístupné ho miesta je drži-

Vyzý vame všetký ch žiadateľov o finanč ný príspevok (jednotlivcov, športové oddiely, Obč ianske združenia, organizá cie a pod.) na podanie žiadostínajneskôr do 28.2. 2003. V žiadosti uveďte vý šku príspevku a úč el
použitia. Žiadosti posúdi príslušná komisia (Komisia pre šport a mlá dež
alebo Komisia pre školstvo a kultúru) a potom sa rozhodne o vý ške
príspevku a úč ele jeho použitia.
Súč asne chceme upozorniť, že 28. februá r je posledný m dň om na podanie žiadosti o grant urč ený na rozvoj kolektívneho mlá dežníckeho
športu - basketbalu, futbalu, há dzanej a volejbalu. Žiadateľom môže byť
mestská telový chovná organizá cia s preukazateľnou č innosťou.

teľ psa povinný vý kaly bezprostredne odstrá niť.
Chovateľov psov treba upozorniť
aj na to, č o môže nastať v prípade
porušenia resp. nerešpektovania
zá konný ch ustanovení. V prípade,
že držiteľ psa evidenč nou zná mkou

nepreuká že totožnosťpsa (pes nemá evidenč nú zná mku) alebo nerešpektuje zá kaz vstupu so psom
alebo zá kaz voľné ho pohybu psa,
môže mu mesto uložiť pokutu do
500 Sk. V prípade, ak sa držiteľ psa
alebo ten, kto psa vedie, dopustí
priestupku opakovane, ako aj v
prípade, že neodstrá ni z verejné ho
prie stran s tva alebo vere j ne
prístupné ho miesta vý kaly po psovi, môže mu byťuložená pokuta do
1 000 Sk.
Pokutu až5 000 Sk môže mesto
uložiťpá chateľovi priestupku, ktorý
neprihlá si psa do evidencie; umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie
je fyzicky a psychicky spôsobilá a
schopná ho ovlá dnuť v každej situá cii; neohlá si na Mestský úrad,
že pes pohrý zol č loveka bez toho,
aby bol sá m napadnutý alebo vyprovokovaný , ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi;
neozná mi na mestský úrad odcudzenie, znič enie alebo stratu evidenč nej zná mky psa; neohlá si svoje meno, priezvisko a adresu trvalé ho pobytu a meno, priezvisko a
adresu trvalé ho pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú pes pohrý zol; nezabrá ni tomu, aby pes útoč il alebo
iný m spôsobom ohrozoval č loveka

alebo zvieratá . V prípade opakované ho priestupku môže pá chateľovi
mesto uložiť pokutu až do vý šky
10000 Sk.
Dohľad nad dodržiavaním vyššie
uvedený ch povinností majiteľov
psov bude v rá mci hliadkovej
služby na území mesta Pezinok
vykoná vať mestská polícia. V prípade zistenia priestupku je mestská polícia oprá vnená uložiť pá chateľovi priestupku pokutu v blokovom konaní, prípadne odstúpiť
priestupok na prerokovanie a rozhodnutie vecne príslušné mu orgá nu Mesta Pezinka. Mestská polícia zá roveň vykoná va odchyt psov
voľne sa pohybujúcich na verejnom priestranstve bez dozoru držiteľa psa. O odchyte psov mestská
polícia vedie vlastnú evidenciu.
Len v roku 2002 mestská polícia
odchytila na území mesta 109
psov. Prostredníctvom Mestskej
televízie pravidelne informuje obč anov Pezinka o odchytený ch psoch,
umiestnený ch v karanté nnej stanici, ktorá sa nachá dza v priestoroch
mestskej polície Pezinok, na Radnič nom ná mestíč . 7. Majiteľ psa je
oprá vnený prevziať si odchytené ho psa, ak hodnoverne preuká že svoje vlastníctvo ku psovi.
Súč asne je povinný uhradiť mestu
skutoč né ná klady za odchyt a starostlivosťo psa.
Mgr. Ľ udovít Farbula
Náčelník Mestskej polície
Pezinok

Ú tv arhlav n e j kon troló rky
vyhlasuje vý berové konanie na
miesto samostatného odborného referenta kontroly s možnosťou ná stupu od 1.3. 2003 s
tý mito požiadavkami:
- vysokoškolské vzdelanie
- prax v odbore kontroly rozpo č tové ho hospodá renia vítaná
- morá lna a obč ianska bezúhonnosť
- organizač né a komunikač né
schopnosti
- prá ca s PC
Prihlá šky so žiadosťou o prijatie do pracovné ho pomeru s profesijný m životopisom zasielajte
do 15.2. 2003 na adresu: Mesto
Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok . Na obá lku
uveďte heslo "VK - kontrolór".

Žiadateľ predložímestu plá n č innosti na daný rok, doklad o zaradenído
súťaže, požiadavku na vý šku grantu rozpísanú na položky. Použitie
grantu je urč ené na materiá lové vý davky - športové obleč enie, športové
pomôcky, ná radie a primerané ná klady na dopravu na súťaže.
Výška grantu:
- do 50 tisíc Sk roč ne na futbalové družstvo (max. 1 družstvo v danej kategórii);
- do 40 tisíc Sk roč ne na družstvo basketbalu, volejbalu, há dzanej (maximá lne 1 družstvo v danej kategórii).
Na vý šku grantu nie je prá vny ná rok.
Žiadosti adresujte na Mestský úrad Pezinok, Radnič né ná m. 7, 902 01
Pezinok, prípadne osobne doruč te do podateľne MsÚ .
(msú )

