
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 26. 07. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 1  

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.1 – IV./OZ/2017 
 

zo IV. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 26. 07. 2017. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 

zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov  

v znení neskorších predpisov 
 

 

b e r i e   na vedomie 
 

 

Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003 o podmienkach a podrobnostiach 
držania psov na území obce Močenok. 

 
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

 
 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 

3. Návrh VZN Obce Močenok č. ../2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003  
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Močenok 



Dôvodová správa 

 

Predkladáme Obecnému zastupiteľstvu v Močenku Návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 02/2003 o podmienkach držania psov na území obce Močenok, ktoré upravuje 

osobitný zákon č. 282/2002 Z. z. 

V predloženom materiály navrhujeme upraviť a doplniť v Druhej časti čl. 1 Vymedzenie pojmov – 

úprava Voľného pohybu psa, doplnenie vysvetlenia špeciálneho výcviku psa,  

upraviť čl. 3 Povinnosti držiteľov psov – zmena čísla Zákona o veterinárnej starostlivosti,  

v čl. 4 Evidencia psov - upraviť sumu v bode č. 6  a  7, ktorá je vedená v slovenských korunách  

na eurá.  

 

V Tretej časti navrhujeme upraviť čl. I Odchyt psov a čl. II Priestupky, v ktorom okrem iného 

navrhujeme v bode 3 úpravu výšky pokút, ktoré sú upravené na eurá. 

 

 

Termín na pripomienkovanie navrhujeme do 04. 09. 2017. 

 

 

 

Vysvetlenie: 

Žltou podfarbený text je nový, upravený, doplnený. 

Červenou podfarbený text navrhujeme zrušiť.  
 


