
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 7.3 

 

24. február 2021 

  15.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

 

Zmluva č.2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do 

karanténnej stanice 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 1. 2021 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Dana Kmeťová 

Funkcia: prednostka OcÚ 

Podpis: 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

z 15. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 24. februára 2021 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 7.3  programu: Zmluva č.2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Zmluvu č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 

stanice, uzatvorenú medzi obcou Valaská a poskytovateľom: 

Defense Pro, s.r.o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 47 831 456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa ...........   

 

       

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

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 

 

 

 



Dôvodová správa: 

K Zmluve č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 

stanice 

 

Z dôvodu ustanovenia § 22 ods. 9, ods. 10 a ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti je obec povinná zabezpečiť zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc          a 

útulkov pre zvieratá alebo sa podieľať na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Obec 

je tiež povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej 

stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou 

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na 

odchyt túlavých zvierat. Z uvedeného vyplýva tiež povinnosť prevziať túlavé zviera nájdené na území 

obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje 

starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k 

zvieraťu, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre 

zvieratá. 

 

 

Spracovala: Mgr. Janka Maličká 

 

 

 

 


