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starosta
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Obecné zastupiteľstvo v Ostrove uznesením č. ........ dňa ........... v súlade s § 53 ods. 2 zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020
o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ostrov

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej ako „VZN“) je upraviť povinnosti a práva
chovateľov zvierat vo vzťahu k spoluobčanom a životnému prostrediu. VZN sa vzťahuje na chovateľov,
ktorí sú fyzickými osobami alebo právnickými osobami bez rozdielu a jeho cieľom je utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce Ostrov (ďalej ako „obec“).
2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na cirkusy, pojazdné zvernice a iné obdobné podujatia a na
chov a držanie vodiacich alebo sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby, pre ktoré platia
osobitné predpisy.
3. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá, len ak sa budú dodržiavať platné
a účinné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v
tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok II.
Základné pojmy
1. Úžitkové (hospodárske) zviera je každé zviera, ktoré sa chová, alebo drží najmä na účely úžitkovej
produkcie, najmä na získavanie živočíšnych produktov, alebo na prácu.
2. Spoločenské (domáce) zviera je každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti,
najmä pes, mačka a pod.

3. Pre účely tohto VZN sa kategorizujú zvieratá takto:
a) úžitkové veľké: kôň, ošípané, ovce, kozy, hovädzí dobytok, osol, mulica;
b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, zajace; včely medonosné
c) úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily;
d) spoločenské a domáce: psi, mačky, drobné hlodavce, obojživelníky, plazy;
e) ostatné zvieratá.
4. Prípustný počet chovaných alebo držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je považované z
hľadiska možnosti ochrany ľudského zdravia, prírody a životného prostredia za maximálne možné.
5. Chovateľom, vlastníkom, alebo držiteľom zvieraťa pre účely tohto VZN sa rozumie každá osoba,
fyzická alebo právnická, ktorá zviera trvalo alebo prechodne chová alebo drží.
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Článok III.
Povinnosti obce

1. Obec zabezpečuje odchyt túlavých zvierat na svojom území a umiestňuje ich 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. Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých
zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt
túlavých zvierat.
2. Obec prevezme túlavé zviera nájdené na jej území od nálezcu a umiestni ho v karanténnej
stanici alebo útulku pre zvieratá.
3. Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá,
karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec,
na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených
túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí.

Článok IV.
Podmienky chovu a držania zvierat na území obce
1. Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci.
2. Chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených
priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
3. Vstup so zvieraťom je zakázaný do areálov a do budov vo vlastníctve obce.
4. Je zakázané chovať hospodárske zvieratá:
a) v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych zariadení, reštaurácií a obchodov s
potravinami,
b) v ochrannom pásme vodných zdrojov.
5. Chov veľkých hospodárskych úžitkových zvierat je závislý od podmienok a bude
posudzovaný individuálne. Vlastník, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená
disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat
požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych
zvierat. Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci registráciu nového chovu
hospodárskych zvierat na jej území (§ 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov).
6. Chovateľ je povinný pravidelne čistiť chovné zariadenie, ktoré musí mať napojenie na
vodotesnú žumpu a pri chove zvierat musia byť dodržané všetky hygienicko-epidemiologické
normy.
7. Chov exotických zvierat a nebezpečných zvierat podlieha osobitným veterinárnym
predpisom (§ 53 ods. 1, písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov).
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8. Chov voľne žijúcich zvierat v obytných a rodinných domoch, dvoroch a záhradách je na
území obce zakázaný bez osobitne vydaného všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 53
ods. 1, písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov)

Článok V.
Chov spoločenských zvierat na území obce
A) Chov psa na území obce
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú
vedie obec. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie v obci, je držiteľ
psa povinný jej nahlásiť do 30 dní od zmeny týchto skutočností alebo údajov. Obec vydáva
známku a známka nie je prenosná na iného psa.
2. Pre chov psov na území obce platia nasledujúce všeobecné podmienky:
a) za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad,
b) vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, vodiť nebezpečné
plemeno psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony; na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený
náhubok,
c) držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes
pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný,
d) pes bez dozoru a pes voľne sa pohybujúci na území obce sa bude považovať za túlavého psa
a bude sa odchytávať,
3. Ak je nevyhnutné držať psa na reťazi, musí chovateľ, vlastník alebo držiteľ zabezpečiť
dostatočne široký obojok s nastaviteľným obvodom, aby sa predchádzalo zarezávaniu obojku
do kože psa. Pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania.
Spôsob upevnenia reťaze má psovi umožniť ukryť sa v ľahko dostupnom prístrešku, ktorý mu
zabezpečuje ochranu pred nepriazňou počasia, najmä pred dažďom, mrazom a priamym
slnečným žiarením.
4. Pes, ktorého chovateľ, vlastník alebo držiteľ chová vo vonkajšom koterci, musí mať v ňom
zabezpečený voľný prístup do uzatvoreného priestoru pri koterci alebo do vhodnej búdy
umiestnenej v koterci. Vonkajší koterec musí rovnako poskytovať psovi ochranu pred
nepriazňou počasia, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, musí byť
vhodne odvodnený a zabezpečený proti úniku psa. Pes chovaný vo vonkajšom koterci musí
mať denne umožnený voľný pohyb mimo jeho priestoru.
5. Zakazuje sa voľný pohyb psa, okrem vodiaceho psa:
a) námestia, parky
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b) na detské ihriská a pieskoviská
c) na športoviská,
d) do areálov škôl a školských zariadení,
e) do zdravotníckych zariadení,
f) do areálov cintorínov.
B) Chov mačky, na území obce
Chov, držanie mačiek je možné za predpokladu dodržania základných hygienických podmienok
a pravidiel občianskeho spolunažívania.
C) Chov včiel na území obce
1. Na území obce je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálnej bytovej
výstavbe len v primeranom množstve a tak, aby neohrozovali občanov žijúcich na území obce.
Chov včiel upravuje vyhláška MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.
2. Na účely chovu včiel sa rozumie:
a) vlastníkom včelstva je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá vlastní najmenej jedno včelstvo,
b) stanovišťom včelstva je miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na
ktorom zimuje,
c) kočovaním je presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na
opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov,
d) presunom včelstva je premiestnenie včelstva na prevod vlastníctva alebo premiestnenie
včelstva medzi stanovišťami včelstva,
3. Chovateľ včiel na území obce má za povinnosť obci nahlásiť najneskôr do 30. apríla
príslušného kalendárneho roku počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu
príslušného kalendárneho roku. Do 30. septembra príslušného kalendárneho roka je povinný
vlastník včelstiev písomne oznámiť zmeny v počte včelstiev.
4. Chovateľ včiel musí dodržiavať zásady správneho umiestňovania včelstiev a umiestňovať
ich tak, aby letáče vždy smerovali na vlastný pozemok.
D) Chov nebezpečných a voľne žijúcich zvierat
1. Chovať alebo držať nebezpečné zvieratá, živočíchov možno len v úradne registrovaných
chovných zariadeniach na základe osobitného povolenia.
2. Chovať alebo držať voľne žijúce zviera možno len na účely ustanovené osobitným
predpisom.
3. Chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území obce zakázaný.
Článok VI.
Priestupky a kontrola
1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší VZN alebo všeobecne záväzné právne predpisy
upravujúce povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa.
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2. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN sú oprávnení vykonávať starosta obce, poverení
pracovníci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.
3. Pri porušení povinností a zákazov obsiahnutých vo VZN môže obec v súčinnosti s
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nariadiť opatrenia, resp. obmedziť chov
zvierat, zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne na náklady
chovateľa.
4. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia bude:
a) fyzickým osobám uložená pokuta podľa druhu priestupku do výšky 330,- €.
b) právnickými osobami uložená pokuta do výšky 16 660,- € v zmysle § 27 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá ten, kto za právnickú osobu
konal alebo na konanie dal príkaz.
5. Chovateľ, vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytnúť súčinnosť pri kontrole
dodržiavania ustanovení tohto VZN.

Článok VII.
Spoločné ustanovenia
1. Chov, držanie zvierat na území obce, ktoré je v rozpore s týmto VZN obce je chovateľ,
vlastník alebo držiteľ povinný uviesť do súladu s týmto VZN do 3 mesiacov od účinnosti tohto
VZN.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ..........
uznesením č. ...........
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od ........ .

Jozef Tkácz
starosta obce
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