



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 78 

o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava




Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat na základe § 6 a § 11 ods.3 písm.f, § 4,odst.4 odst.3 písm. g, Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v zmysle zákona č.115/95 Z.z. o ochrane zvierat , zák.č.215/92 Zb. o veterinárnej starostlivosti a zák.č.272/94 Z.z.o nešírení nákazlivých chorôb.



Časť I.
Všeobecné podmienky pre chov zvierat

Na území mesta Trnava možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní platných zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia. 



Čl.1
Predmet nariadenia

Nariadenie sa vzťahuje na držanie a chov týchto zvierat:

1.kôň,osol,mulica,rožný statok,ovca,koza,ošípané

2.domáci králik

3.hrabavá a vodná hydina /sliepky,morky,husi,kačice /

4.holuby /úžitkové,športové,okrasné/

5.kožušinové zvieratá /norky,líšky,nutrie,činčily,ondatry /

6.včely

7.dážďovky

8.slimáky / kaviarové/ 

9.psy,mačky

10.exotické vtáctvo, plazy, obojživelníky, akvarijné ryby, drobné hlodavce
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Čl.2
Obmedzenia pre držanie a chov zvierat

1.Zakazuje sa chovať zvieratá v zmysle článku 1 odst.1 až 8

a/	v domoch,ktoré nemajú charakter rodinného domu/ t.j.bytových domoch v zmysle zákona č.182/93 Z.z. § 2 odst.2. 


b/	v domoch,ktoré majú charakter rodinného domu v radovej átriovej zástavbe s prislúchajúcim pozemkom o celkovej ploche menšej ako 400 m2 / 4 áre/ s výnimkou dvoch chovných rodín králikov a 5 sliepok bez kohúta. 

c/	v centrálnej mestskej zóne vymedzenej ulicami Rybníková, Zelený kríčok, Hospodárska,Kollárova,Hlboká. 

d/	na celom území mesta chov kôz ( samcov) 


2.	V ostatných prípadoch sa povoľuje držanie zvierat so súhlasom majiteľa, správcu domu,pri splnení podmienok v článku 4,bez m.č.Modranka, s nasledovnými obmedzeniami: 


a/	kôň,hovädzí dobytok,ošípané,osol,mulica v počte max.2ks
b/	ovce,kozy, / len samice/ max. v počte 2 ks, c/ drobné úžitkové zvieratá (hydina,králiky) max. 20 ks d/ kožušinové zvieratá bylinožravé /nutrie, ondatry/ v počte 30 ks za predpokladu, že sú na chov vytvorené podmienky e/ činčily v uzavretých priestoroch - primerané množstvo
f/	chov mäsožravých kožušinových zvierat /líšky, norky/ je zakázaný

3.	Obmedzenie v bode 2 f platí aj pre m.č. Modranka, v ostatných prípadoch budú výnimky udeľované jednotlivo po zvážení mestom Trnava v zmysle čl. 4. 


4.	Oprávnenie na chov chránených živočíchov, spracovanie ich tiel /častí tiel, ich vývojových štádií/ alebo obchodovanie s chránenými živočíchmi, vydáva Ministerstvo životného prostredia na základe doporučenia Obvodného úradu životného prostredia /§ 3,4 vyhl.125/1965 Zb. v znení zákona SNR č. 72/1969 Zb./.Bez tohto oprávnenia je chov zvierat chránených zákonom na území mesta Trnava zakázaný. 


5.	Chov hospodárskych zvierat na základe zmluvy, tzv. zmluvný chov za účelom odovzdania zvierat jatočnej zrelosti, je na celom území mesta vrátane m.č. Modranka zakázany, nakoľko sa riadi osobitnými predpismi pre situovanie fariem živočíšnej výroby. 
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6.	Zber slimákov v prírode na výkup i na chov je na celom území mesta Trnava zakázaný . Výnimky povoľuje Ministerstvo životného prostredia. Chov slimákov je možný v tých miestach, ktoré spĺňajú podmienky chovu drobných hospodárskych zvierat.

7.	Uhynutie zvieraťa nahlásiť na veterinárnu správu a s uhynutým zvieraťom naložiť podľa pokynu veterinárnej správy.Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do smetných košov a kontajnerov alebo ich zakopávať v záhradách a na verejných priestranstvách (hospodárske zvieratá, psy, mačky a veľké exotické zvieratá),v zmysle zákona č. 215/92 Zb. o veterinárnej starostlivosti a v zmysle Všeobecno záväzného nariadenia č. 65, § 2, odst. 2.




8.	Vypúštanie úžitkových zvierat na verejné priestranstvá / pasenia/ a komunikácie s výnimkou nutnej prepravy sa nepovoľuje. 



Čl.3 Krátkodobé	držanie zvierat

Obmedzenia	v zmysle článku 2 odst. 1, a/,b/,c/ pre držanie drobných úžitkových zvierat (králiky, hydina) v uzavretých priestoroch sa nevzťahuje na dobu 1-2 dni, keď sú tieto zvieratá určené na porážku a spotrebu. 





Čl.	4 Priestorové a stavebné podmienky

1.	K zriadeniu nových objektov a k adaptácii jestvujúcich objektov pre chov zvierat so zastavanou plochou do 16 m2 je potrebné ohlásiť stavbu na úseku mestského architekta Mestského úradu v Trnave.Pre objekty nad 16 m2 vydáva stavebné povolenie Obvodný úrad životného prostredia v Trnave. 

2.	Držiteľ /chovateľ/ hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené /maštaľ, chliev atď./, ako aj inými objektami, ktoré s chovom súvisia /hnojiská, močovkové nádrže, voľné výbehy a pod./ a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných miestností musí byť najmenej 15 m. Ak to miestne pomery dovoľujú, musí byť táto vzdialenosť najmenej 30 m. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu, aj na objekty chovateľa.Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky, na ktorých sú školské a predškolské zariadenia, minimálna vzdialenosť od hraníc ich pozemkov musí byť 30 m.



-	4 - 3. Majiteľ /chovateľ/ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.
Vzdialenosť	objektov, v ktorých sú zvieratá umiestnené, musí byť od vodného zdroja najmenej 15 m. Hnoj z objektov pre zvieratá /maštale, chlievy, kuríny a pod./ treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám /zásobníkov/a kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 35 m od individuálnych alebo verejných vodných zdrojov.Hnojisko musí byť dimenzované tak, aby sa doň zmestila polročná produkcia exkrementov držaných zvierat.

4.	Majiteľ /chovateľ/ zvierat sa musí postarať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat.

5.	Chovateľ musí mať pre zvieratá zabezpečený zdroj nezávadnej vody.

Časť	II. Podmienky pre chov a držanie zvierat

Čl.5 

Podmienky	pre chov a držanie psov


1.	Chovať alebo držať psov je zakázané:

-	v školských zariadeniach pre deti a mládež, v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, v potravinárskej výrobe, v obchodoch s potravinami ,v zdravotných zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach, ktoré poskytujú služby (okrem strážnych psov za podmienok stanovených orgánom povereným konať vo veciach hygienických a veterinárnych).

2.	V bytových domoch sa môže chovať v jednom byte najviac jeden pes.

3.	Chovateľ, ktorý má psa umiestneného na balkóne, musí priestor zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k rozptylu tekutých a pevných exkrementov do okolia.

4.	Zakazuje sa chov a držanie psov väčšieho telesného rámca, t.j. s kohútikovou výškou nad 45 cm a psov bojových plemien (American Pit Bull Teriér , Charpei,Rotweyler a pod.) v bytových domoch. V ostatných domoch u psov bojových plemien len po absolvovaní základného kynologického výcviku a povolení mesta Trnava. 

Chov,	ktorý je v rozpore s týmto ustanovením, je majiteľ povinný uviesť do súladu v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

Zákaz	sa nevzťahuje na vodiacich psov vo vlastníctve nevido- mých a zrakovo postihnutých osôb a na chovy v rodinných domoch 
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5.	Chovatelia, ktorí vlastnia chovnú stanicu a sú registrovaní v kynologických zväzoch pod značkou F C I sú povinní oznámiť existenciu takejto chovnej stanice na MsÚ, úseku služieb a životného prostredia.

6.	Privádzať alebo vodiť psov (okrem služobných psov ) je zakázané: a/ do priestorov, kde je zakázaný ich chov a držanie b/ na detské ihriská, kúpaliská, pláže, športové ihriská, na cintoríny, do kostolov.

7.	Na verejných priestranstvách (ulice, cesty, námestia, parky), na dvoroch obytných domov a na ich chodbách i vo výťahoch obytných domov možno psov vodiť iba na vodítku a opatrených náhubkom.

8.	Psa môže venčiť (sprevádzať) iba osoba, ktorá psa ovláda a je staršia ako 10 rokov.Psov väčšieho telesného rámca, t.j. s kohútikovou výškou vyššou ako 45 cm môže venčiť ( sprevádzať) iba osoba, ktorá psa ovláda a je staršia ako 15 rokov. 

Čl.6 

Povinnosti	chovateľov psov 


1.	Chovateľ je povinný psa staršieho ako 6 mesiacov prihlásiť na Mestký úrad v Trnave, na referát daní a poplatkov, opatriť ho evidenčnou známkou a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je chovateľ povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na Mestský úrad v Trnave. 

2.	Chovateľ alebo majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľku "Pozor pes!". 

3.	V záujme dodržiavania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný: 

a/	držať psa v čistote, b/ dbať, aby pes neznečisťoval okolie (obchodné výklady, potravinové stánky, verejné zariadenia, detské pieskoviská a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky c/ okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu - na verejných priestranstvách je chovateľ povinný exkrementy odstrániť do odpadových nádob
d/	dostaviť sa každoročne so psom k povinnému ochrannému očkovaniu (proti besnote a iným chorobám) a na veterinárnu
prehliadku	pri ochorení, v zmysle zákona č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat
e/dať	psa ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hodín. 
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4.	Voľný pohyb psov bez dozoru na verejných priestranstvách je zakázaný.

5.	Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody. Majiteľ psa nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho.

6.	Cvičenie psov je možné uskutočňovať len v priestoroch k tomu vymedzených.



Čl.7
Odchyt	psov 

1.	Voľne sa pohybujúci pes /t.j. bez dozoru spôsobilej osoby/ bude odchytený Mestskou políciou v zmysle zákona č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat. O odchyte sa vedie chronologická evidencia, ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke,prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.

2.	Odchytení psi budú odovzdaní do útulku pre psov na Zavarskej ceste. Do útulku pre psov musia byť odovzdaní psi: a/ nájdení alebo túlaví, ktorých chovateľ nie je známy, A/ psi, ktorí zostali bez majiteľov, c/ psi určení na odňatie alebo odstránenie, d/ psi určení na pozorovanie pre pohryznutie osôb.

3.	Majiteľ je povinný ohlásiť stratu psa Mestskej polícii, odchyteného psa si prevziať a uhradiť mestu náklady za odchyt, starostlivosť a prípadné odstránenie psa. 

4.	Ak sa do troch dní od odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes bude podľa okolností a dostupných možností umiestnený do útulku, odpredaný, príp. utratený, pričom sa nepripúšťa jeho odovzdanie na výskumné účely.


5.	Psi túlaví, ktorých majiteľ nie je známy, budú potrebnú dobu pozorovaní, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb, zvlášť besnoty. Podľa okolností sa na základe rozhodnutia veterinára vykoná ich odstránenie.


6.	Výskyt túlavých psov je potrebné nahlásiť: a/ na Mestskom úrade, úseku služieb a životného prostredia b/ Mestskej polícii 


7.	Povinnosti majiteľa psa podľa ustanovení článku č. 6 a 7 má popri ňom aj iná osoba, ktorej bol pes zverený do starostlivosti.
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Čl.	8 

Zvláštne	povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti


1.	V záujme ochrany pred rozšírením nákaz zo zahraničia oznámi chovateľ dovoz zvierat ihneď veterinárnemu stredisku v meste Trnava, ktoré zabezpečí karanténne, prípadne iné opatrenia. Toto opatrenie je potrebné i napriek tomu,že zviera dovezené zo zahraničia prechádza na slovenských hraniciach veterinárnou kontrolou.


2.	Odstraňovanie zvierat vykonáva asanačno-kafilerický podnik alebo poverená právnická alebo fyzická osoba na základe povolenia orgánov štátnej veterinárnej správy.


Čl.	9. Podmienky pre chov a držanie mačiek 


1.	Chovať alebo držať mačky je zakázané:

a/	v školských zariadeniach pre deti a mládež
b/	prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotných zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach, ktoré poskytujú služby.

2.	Vo viacpodlažných budovách, ktoré nemajú dvor, záhradu môžu jednotliví nájomníci chovať najviac jednu mačku.

3.	Chovateľ je povinný:

a/	zabezpečovať pravidelné očkovanie proti besnote, v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti č. 115/1995 Z.z.
b/	dať mačku, ktorá poranila človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom , a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hodín.
c/	urobiť opatrenia proti nekontrolovateľnému množeniu mačiek 


Čl.10 Podmienky	pre chov holubov 


1.	Holuby /športové,poštové, užitkové, ozdobné/ je zakázané chovať vo viacbytových domoch a v blízkosti prevádzok potravinárskeho charakteru.

2.	Na chov holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa /správcu/ nehnuteľnosti. Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť aj počet chovaných holubov.
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3.	Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho na bývanie minimálne vo vzdialenosti 15 m.

4.	Holuby /športové, poštové, ozdobné, užitkové/ je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch bytov, vo vedľajších miestnostiach spoločne užívaných nájomníkmi domu.


Čl.11
Podmienky	pre chov včiel

1.	Na území mesta Trnava je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe, v počte najviac 2 rodiny včiel na 100 m2 pri zohľadnení stanoviska oboch susedov.


2.	Zásady chovu:

a/	letáče orientovať smerom na vlastný pozemok, v zmysle platných vyhlášok /č.37/63 Zb., 35/78 Zb./.

3.	V záhradkárskej osade možno chovať včely po predchádzajúcom súhlase výboru záhradkárskej osady. V sporných prípadoch rozhoduje Mesto Trnava.

4.	Na trvalé i dočasné premiestňovanie včelstiev, treba písomné veterinárne povolenie.

5.	Na dvore a v spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelnicu /včelín/ iba so súhlasom vlastníkov, resp.ná jomníkov. V sporných prípadoch rozhodne mesto Trnava. 


6.	Pri kočovaní s včelstvami je potrebný platný kočovný preukaz. 

Stanovište	včelstiev je chovateľ povinný každoročne do 25. 3.
príslušného	kalendárneho roku hlásiť na MsÚ, na úseku služieb 
a	životného prostredia . Zmenu stanovišťa hlásiť 5 dní vopred. 

7.	Je zakázený chov včiel v átriovej a radovej zástavbe. 

Čl.	12 Podmienky pre chov exotických živočíchov 


1.	Exotické zvieratá sa delia na malé exotické zvieratá a na veľké exotické zvieratá. Malé exotické zvieratá: akvarijné rybky, malé hady a jaštery, mloky, korytnačky, exotické vtáctvo /papagáje, spevavce/, škrečky, morské prasiatka, činčily a iné. Veľké exotické zvieratá: /makaky/, veľhady, kajmany, krokodíly, mačkovité šelmy a psovité šelmy a iné.

2.	Chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený v obytných aj v rodinných domoch, okrem jedovatých hadov.,a iných jedovatých zvierat. 
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3.	Chov veľkých exotických zvierat v obytných domoch je zakázaný, v rodinných domoch na území mesta Trnava je ich chov možný len na základe povolenia Obvodného úradu životného prostredia. K žiadosti je potrebné predložiť súhlasné stanovisko MsÚ Trnava, okresného veterinárneho lekára a stanovisko všetkých dotknutých susedov. 

Čl.13

Všeobecné	ustanovenia

1.	Vo všetkých veciach, ktoré toto nariadenie ukladá a upravuje, môže rozhodovať primátor mesta v zmysle § 13, ods. 2 písm.c, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Primátor môže rozhodovaním poveriť jednotlivé úseky Mestského úradu.


2.	Sporné prípady chovu zvierat, uvedených v tomto nariadení, rieši Mestský úrad v Trnave, po vyjadrení orgánov poverených rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych, prípadne iných kompetentných inštitúcií.

3.	O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení, najmä zvierat nebezpečných, po predbežnom stanovisku orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych, rozhoduje mesto Trnava. 

4.	Z dôvodu verejného a všeobecného záujmu /porušovanie veterinárnych zásad, nadmerného hluku a zápachu a pod./ môže mesto Trnava obmedziť chov týchto zvierat, resp. ho zakázať. Majiteľ zvieraťa nesmie obťažovať susedov pachmi,odpadmi,prachom a hluchom. 

5.	Ustanovenie tohto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno zdravotných predpisov sa nevzťahuje na: 

a/	chov a držanie zvierat ozbrojených zborov, mestskej polície a bezpečnostných agentúr. b/ chov a držanie sprevádzacích psov pre zdravotne a telesne postihnuté osoby
c/	cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky a iné atrakcie počas prechodného ustanovenia
d/	veterinárne zariadenia. 

6.	V takých prípadoch, kde podľa ustanovení tohto nariadenia k chovu zvieraťa je potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ /majiteľ/ povinný oň požiadať pred začatím chovu.

7.	V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom zvierat na území mesta, rozhoduje úsek mestského architekta,Obvodný úrad životného prostredia v Trnave a orgány poverené rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych v zmysle zákona č.115/95 Z.z. 

8.	Hromadné podujatia v zmysle čl. 13, odst. 5 písm c, sa môžu ukutočnovať na mieste schválenom mestom Trnava a po súhlase orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárných. - 10 - 

9.	Chovateľ /majiteľ/ je zodpovedný za škodu spôsobenú zvieraťom a má povinnosť ju nahradiť podľa všeobecne platných predpisov.

10.	Chovateľ /majiteľ/ je povinný infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z takéhoto ochorenia, ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia okamžite, bez prieťahov vykonať.

11.V	prípadoch opätovného porušenia ustanovení tohto nariadenia zo strany chovateľov /majiteľov/ zvierat môže mať za následok prechodný alebo trvalý zákaz držania domácich zvierat.


12.	Za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejných priestranstvách zodpovedá majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, tak fyzická alebo právnická osoba poverená správou verejného priestranstva.

13.Všetky	zvieratá je zakázané týrať v zmysle zákona č. 115/95 Z.z . Pod pojmom týranie sa rozumie spôsobovať bolesti alebo utrpenia zvieraťu.

Je	zakázané:
a/	bez vážneho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie, alebo utrpenie, uvádzať do stavu úzkosti a strachu,
b/	nútiť zviera na výkon, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým schopnostiam, alebo zaobchádzať so zvieraťom tak, aby to viedlo k jeho neúmernému fyzickému vyčerpaniu, okrem schválených pokusných dôvodov,
c/	obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov,
d/	štvať zvieratá proti sebe bez toho, aby to vyžadoval lov alebo poľovnícky výcvik,
e/	amputovať pazúry, zbaviť mäsožravca zubov, onemiť alebo oslepiť zviera z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov f/ bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera g/ chovať zvieratá tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie,
h/	usmrcovať zvieratá utopením alebo udusením, použitím jedov a drog,/s výnimkou deratizácie/, elektrickým prúdom, s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz. 
i/	trvalé držanie psa na reťazi. 


Čl.	14. 

Kontrolná	činnosť 

Kontrolu	dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

1.orgány	mesta 2.mestský úrad 3.mestská polícia 4.príslušné orgány štátnej správy 
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Čl.	15
Pokuty

1.	Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné právnické a fyzické osoby. Postihujú sa v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v rámci blokového konania pokutou do výšky 500,- Sk, prípadne v rámci priestupkového konania,do výšky 1000.- Sk. 2. Pokutu v rámci blokového konania môžu ukladať členovia mestskej polície a pracovníci MsÚ, poverení Mestským zastupiteľstvom alebo primátorom.

3.	Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,-Sk, ak právnická osoba poruší nariadenie mesta podľa zákona o obecnom zriadení.

Čl.	16
Záverečné,	prechodné a zrušovacie ustanovenia


Týmto sa ruší VZN č.29/1992 schválené Mestským zastupiteľstvom zo dňa 15.6.1992. 


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.10.1995. 









Ing. Štefan Bošnák v.r.
Ing. Juraj Tibenský v.r. primátor mesta prednosta MsÚ 




