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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
DECHTICE
č. 3/2016
o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Dechtice
___________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré upravuje niektoré podmienky o držaní zvierat na území obce Dechtice.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť bližšie
podmienky chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť práva a povinnosti chovateľov a
držiteľov hospodárskych a domácich zvierat, zabezpečiť a regulovať chov zvierat, zabezpečiť
čistotu a bezpečnosť v obci.
2. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
a) chov a držanie psov a mačiek
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia osobitné
právne predpisy
3. Na území obce Dechtice možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní hygienických,
veterinárnych, stavebných podmienok a pri súčasnom dodržaní predpisov zmysle platných
zákonov o ochrane životného prostredia, o ochrane zvierat a za podmienok dodržania všetkých
ustanovení tohto nariadenia.
4. Chovom a držaním zvierat na území obce nesmie byť porušovaný zákon o veterinárnej
starostlivosti, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ako aj zásady týkajúce
sa občianskeho spolužitia podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.
5. Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
6. Chov domácich a úžitkových zvierat pre podnikateľské účely vyžaduje realizáciu farmy podľa
stavebných predpisov a príslušné povolenie /živnostenský list, osvedčenie SHR a pod./.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
zviera chová, vlastní alebo drží.
2. Spoločenským zvieraťom sa rozumie každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho
domácnosti.
3. Prípustný počet chovaných, držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je považované
z hľadiska možností ochrany ľudského zdravia, prírody a životného prostredia za maximálne
možné.
4. Nariadenie sa vzťahuje na chov a držanie týchto zvierat:
a) veľké hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, kôň, osol, mulica, poník a pod.)
b) stredné hospodárske zvieratá (ošípaná, koza ,ovca a pod.)
c) malé a drobné hospodárske zvieratá (hydina, králik a pod.)
d) holuby
e) kožušinové zvieratá chované pre kožušiny (nutria, činčila, norka a pod.)
f) včely

g) malé exotické zvieratá (korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.)
h) ostatné
§3
Obmedzenie pre chov a držanie zvierat
1. Chov zvierat uvedených v § 3 písm. a) až e) je povolený na miestach, kde to umožňujú
veterinárne a hygienické predpisy a kde to nezakazuje toto nariadenie.
2. Povolenie na chov chránených živočíchov, alebo obchodovanie s nimi povoľuje Obvodný úrad
životného prostredia ,bez ktorého nie je chov chránených zvierat na území obce povolený.
V prípade chovu chránených živočíchov sa chovateľ riadi zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny a súvisiacich predpisov.
3. Chov spoločenských zvierat za účelom ich rozmnožovania alebo obchodu s nimi (chovné
stanice ) môžu vykonávať len spôsobilé osoby po písomnom oznámení orgánu ochrany zvierat
(§35 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov). Miesto zriadenia chovnej stanice musí byť vopred prekonzultované o odsúhlasené na
Obecnom úrade – stavebný úrad.
4. Chov veľkých, stredných a malých hospodárskych zvierat je zakázané chovať a držať vo
všetkých bytových domoch.
5. Obmedzenie resp. zákaz sa nevzťahuje na hospodárske dvory fariem, ktoré majú osobitné
povolenie pre veľkochovy zvierat a ktoré spĺňajú osobitné podmienky stanovené stavebnými a
veterinárnymi predpismi a predpismi ochrany zdravia a hygieny.
6. Obmedzenie držania a chovu zvierat sa nevzťahuje na časti a lokality v extraviláne obce - za
dodržania platných právnych predpisov upravujúcich chov a držanie zvierat.
7. Chov, držanie a vodenia zvierat je zakázané:
- na miestach, kde s chovom a držaním nesúhlasí obec, Regionálna veterinárna a potravinová
správa a Obvodný úrad životného prostredia.
- na detských ihriskách, verejných priestranstvách, v predškolských a školských zariadeniach,
v zdravotníckom zariadení, cintoríne, na miestach vymedzených na každodenný krátkodobí
oddych.
8. Objekty pre zvieratá musia spĺňať platné veterinárno-hygienické predpisy pre daný druh a
počet zvierat.
9. Na území obce je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených záhradách v intraviláne obce so
súhlasom vlastníkov susedných nehnuteľností. Úľ musí byt orientovaný tak, aby letáče boli
nasmerované na väčšiu časť vlastného pozemku chovateľa.
§4
Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa, držiteľa zvierat.
1. Chovateľ, majiteľ, alebo držiteľ má právo na chov zvierat len za podmienok daných zákonom č.
488/2002 Z. z. a za podmienok stanovených týmto nariadením, ak:
a) zabezpečí dostatočnú výživu
b) riadne sa o zviera stará
c) zviera umiestni v priestore zodpovedajúcom jeho fyziologickým potrebám a správaniu
d) zvieraťu zabezpečí potrebnú voľnosť pohybu
2. Chovateľ, majiteľ, držiteľ zvieraťa je povinný:
a) dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa, správne
manipulovať a skladovať potravu a mať zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov
b) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby toto nerušilo, neobmedzovalo a neohrozovalo
spoluobčanov a ich majetok
c) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách a v
spoločných priestoroch obytných domov

d) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou správou
nechať zviera zaočkovať prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov a pri ochorení
zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie
e) dať zviera, ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi, výsledok
vyšetrenia odovzdať poškodenej osobe, alebo jej zákonnému zástupcovi, ktorý doručí
výsledok vyšetrenia ošetrujúcemu lekárovi a dodržať určené veterinárne karanténne
opatrenia, určené ošetrujúcim veterinárnym lekárom
f) chovateľ, majiteľ, resp. držiteľ je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie uhynutého zvieraťa a
jeho likvidáciu cestou asanačného podniku, iný spôsob likvidácie nie je povolený
3. Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť Obecnému
úradu, ktorý im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú činnosť fyzických osôb
v poľnohospodárstve upravujú príslušné všeobecne platné právne predpisy.
4. Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne a hygienické predpisy a
nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a nesmie
poškodzovať ich majetok.
5. Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce jeho
fyziologickým a etnologickým potrebám so zreteľom na druh hospodárskeho zvieraťa.
6. Zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinným čistením
a dezinfekciou objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat.
7. Zabezpečiť, aby zviera nebolo týrané. Je zakázané ukončovať chov zvieraťa vypustením v obci
alebo do voľnej prírody, ako aj usmrtiť a dať usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
§5
Priestorové a stavebné požiadavky
1. Pri výstavbe, úpravách, rekonštrukciách stavby, ktorá má slúžiť na chov alebo držanie zvierat,
je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní v znení
neskorších predpisov a vykonávacích predpisov.
2. Ustajňovacie priestory, hnojiská, močovkové nádrže a pod. musia byť situované do odľahlých
častí pozemkov v zodpovedajúcej vzdialenosti od ostatných objektov susediacich nehnuteľností
tak, aby nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu obyvateľov ani k poškodzovaniu okolitého
prostredia. Všeobecné priestorové a stavebné požiadavky, hygienické a veterinárne zásady v
súvislosti s umiestňovaním, výstavbou a prevádzkovaním stavieb a iných priestorov slúžiacich
k chovu upravuje zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov a k nemu prijaté vykonávacie predpisy, ktorých dodržiavanie je tiež podmienkou k
chovu a držaniu zvierat.
3. Maximálne množstvo chovaných a držaných zvierat sa riadi možnosťami zabezpečenia chovu,
t.j. úplného splnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného
nariadenia a iných príslušných platných právnych predpisov s dôrazom hlavne na dobré
susedské spolunažívanie, ochranu životného prostredia a zabezpečenie vyhovujúcich životných
podmienok zvierat, ako aj na ochranu prostredia proti požiaru, ktorý by mohol vzniknúť
skladovaním krmív a pod.
§6
Technické a hygienické podmienky
1. Chovatelia zvierat sú povinní dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie
a zamedzenie šírenia nákaz, hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierat na
človeka a naopak.
2. Nebezpečné nákazy, veľmi nebezpečné nákazy a podozrenia z takýchto nákaz alebo uhynutie
zvierat sú chovatelia povinní ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi a obecnému úradu a bez
prieťahov vykonať nimi nariadené opatrenia.

§7
Podmienky chovu zvierat
1. Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. Vstup so
zvieraťom je zakázaný do areálov a do budov vo vlastníctve obce. Pásť zvieratá na verejných
priestranstvách je zakázané.
2. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný zabezpečiť svoj chov tak, aby spĺňal všetky
priestorové a stavebné požiadavky uvedené v tomto nariadení a aby hlukom, pachom a inými
nečistotami z chovu nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie svojich susedov.
3. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu a
obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou.
§8
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce,
poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného úradu, poverení členovia komisií
obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce Dechtice.
2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby postihované podľa
ustanovení § 46, 47,48, 49 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
3. Obecný úrad môže pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu fyzickej osobe
33 EUR.
4. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do výšky
99 EUR. Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá ten, kto za právnickú
osobu konal, alebo mal konať a ak ide o konanie na príkaz ten, kto dal na konanie príkaz.
5. Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže obec Dechtice v
účinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou obmedziť chov zvierat, zakázať
ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne na náklady chovateľa, majiteľa,
resp. držiteľa.
§9
Prechodné ustanovenia
1. Doterajší chov zvierat na území obce bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po
nadobudnutí jeho účinnosti.
2. Pokiaľ sa k chovu zvierat vyžaduje súhlas obce, prípadne súhlas iného orgánu, fyzickej či
Právnickej osoby a doposiaľ sa nepožadoval, je chovateľ povinný si tento zabezpečiť do 30 dní
od účinnosti tohto nariadenia.
§ 10
Zodpovednosť za škody spôsobené chovom a držaním zvierat
1. Vlastník – držiteľ zvierat sa musí zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom
obťažoval iného alebo by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
2. Musí zabezpečiť aby nedochádzalo k nadmernej hlučnosti, zápachu, vnikaniu zvierat na
verejné priestranstvá a na súkromné pozemky.

§ 11
Záverečné ustanovenie
Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Dechtice v lehote uvedenej v § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Toto VZN nadobúda platnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce a účinnosť dňom
15. mája 2016.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dechtice sa na tomto VZN uznieslo dňa 28. apríla 2016,
uznesením č. 21/2016.

V Dechticiach, dňa 13.apríla 2016

Bc. Karol Zachar
starosta obce Dechtice

