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Obec Raková (ďalej len obec) na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1, 

a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s  ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a   pre   územie  Obce  Raková toto       

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENI E 

Obce Raková č. 4/2019,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 

o niektorých podmienkach držan ia  psov na území Obce 

Raková  

 
 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania 

psov na území Obce Raková sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V článku 2 v odseku 1 písmeno f/ sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

„f/  so špeciálnym výcvikom,“ 

 

2. V článku 2 sa dopĺňa bod 4., ktorý znie: 

  „4. Za psa so špeciálnym výcvikom sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode 

osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu. „ 
 

 

3. V článku 5 v odseku 4 sa vypúšťa text:  

   „4. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.“ 

                                a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  

„4. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na psa so špeciálnym výcvikom a služobného psa počas         

zákroku.“ 

 

Článok 2 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 13.09.2019 

uznesením  č. 4.14/2019  a uznieslo sa na ňom dňa 13.9.2019. 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

4/2019 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce Raková odo 

dňa  28.8.2019 do 12.9.2019 pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 

8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2019 vyvesené  na 

úradnej tabuli Obce Raková dňa 16.9.2019 po zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
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3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.10.2019 a právoplatnosť 

dňom 1.10.2019. 

 

 

 

............................................ 

     Mgr. Anton Heglas 

          starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa:16.9.2019 

 


