Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č.
120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:

Čl. I
1. Čl. 1 ods. 1 znie: „Účelom tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov
na území mesta Hlohovec v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.“.
2. Čl. 2 ods. 4 znie: „Za verejné priestranstvá na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré
slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia,
chodníky, mosty, podchody, schodiská, parkoviská, zastávky verejnej autobusovej
dopravy, parky, sídlisková zeleň, nábrežia vodných tokov, detské a školské ihriská, pietne
miesta, čiže priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia
na všeobecné užívanie.“.
3. Čl. 3 sa vypúšťa. Doterajšie články 4 a 5 sa označujú ako články 3 a 4.
4. V čl. 3 (pred novelou čl. 4) ods. 3 písm. e) sa slová „k nutnej obrane alebo krajnej núdzi“
menia nasledovne: „ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi“.
5. V čl. 4 (pred novelou čl. 5) ods. 8 písm. a) sa slová „pokiaľ tak rozhodol vlastník, správca
alebo užívateľ“ menia nasledovne: „ak vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak“.
6. Čl. 4 (pred novelou čl. 5) ods. 10 sa vypúšťa.
7. Čl. 6 sa vypúšťa. Doterajší článok 7 sa označuje ako článok 5.
8. Čl. 8 sa vypúšťa. Doterajší článok 9 sa označuje ako článok 6.

1/2

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 120/2011
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec (ďalej len „tento
dodatok k VZN“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec
dňa 13.12.2012.
2. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona
o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci, dňa 14.12.2012

Peter Dvoran
primátor mesta

2/2

