VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 32/1995 O
ODCHYTE TÚLAVÝCH ZVIERAT NA ÚZEMÍ MESTA
PRIEVIDZA.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v zmysle § 6 Zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení a neskorších právnych predpisov vydáva pre mesto Prievidza
toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 32/1995 o odchyte túlavých zvierat a
činnosti mestského šarhu na území mesta Prievidze.
Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
Za účelom zlepšenia životného prostredia, dodržiavanie verejného poriadku,
hygienických a zdravotníckych opatrení sa zriaďuje funkcia mestského šarhu a
pomocníka mestského šarhu /ďalej len mestský šarha/.
§2
Za túlavé zvieratá sa považujú všetky zvieratá nachádzajúce sa na verejnom
priestranstve bez opatery a dohľadu chovateľa.
Časť II.
Činnosť mestského šarhu
§3
l. Mestský šarha vykonáva odchyt a likvidáciu túlavých zvierat na území mesta
Prievidza v týchto prípadoch :
- túlavé zviera nachádzajúce sa bez dozoru na verejnom priestranstve v
katastrálnom území mesta Prievidze
- zviera určené na odňatie alebo odstránenie
- zviera podozrivé z besnoty alebo inej nákazy
2. Zisťovanie túlavých zvierat vykonáva na základe nahlásenia občanmi, resp.
vlastnou vyhľadávacou činnosťou.
3. Likvidáciu zvierat vykonáva šarha v zmysle § 4 tohto VZN v súlade s
bezpečnostnými, hygienickými a zooveterinárnymi predpismi, ako aj v súlade
so zákonom č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat a prevádzkovým poriadkom
útulku.
4. Mestský šarha spolupracuje so zmluvným veterinárnym lekárom, okresnou
veterinárnou správou a asanačno-kafilerickým podnikom.
Časť III.
Odchyt túlavých zvierat

§4
l. Odchytené túlavé zvieratá budú umiestnené na dobu 3 dni odo dňa odchytenia
v útulku pre zvieratá. Oznam o odchytení
zvieraťa bude vyvesený na úradných tabuliach mesta na Mestskej polícii a v
areáli útulku zvierat na Ukrniskách.
Ak sa po uplynutí 3-dňovej lehoty odo dňa vyvesenia oznamu neprihlási majiteľ
zvieraťa na Mestskej polícií Prievidza alebo u šarhu v areáli útulku zvierat na
Ukrniskách, zviera bude predané prípadnému záujemcovi, resp. utratené.
Výťažok z predaja zvieraťa je príjmom prevádzkovateľa útulku.
2. V prípade výskytu besnoty v katastri mesta Prievidza treba túlavé zvieratá
utratiť ihneď.
§5
l. Náklady spojené so starostlivosťou o zviera v útulku prípadne s utratením
zvieraťa znáša chovateľ, v prípade že nie je známy, prevádzkovateľ útulku.
2. Organizáciu a prevádzku útulku pre zvieratá upraví prevádzkový poriadok
zariadenia prevádzkovateľa.
Časť IV.
Kontrolná činnosť
§6
Kontrolu plnenia tohto VZN vykonávajú :
l. Mestský úrad Prievidza - referát životného prostredia
2. Primátorom poverené osoby pre výkon kontroly
3. Mestská polícia
Časť V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§7
l. Ruší sa § 69 ods. 2 až 6 a § 71 VZN č. 4/1991 o zdravom životnom prostredí,
udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Prievidza dňa 26.10.
1995.
§8
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom l.l. 1996.

Ing. Ivan V A Ň O
v.r.

primátor mesta

