Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonové
č. 7/2005
O podmienkach chovu a držania zvierat v katastrálnom území Obce Jablonové

Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenie
1) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich a úžitkových
zvierat, zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť cestnej premávky v kat. území
obce.
2) Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, hygieny
a nerušeného užívania rodinných domov, zariadení a verejných priestranstiev.
3) Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovaných zvierat
a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
§2
Základné ustanovenia
1) Toto nariadenie sa vzťahuje pre katastrálne územie obce Jablonové.
2) Na základe obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá len ak sa budú
dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy ale ak sa zachovajú
obmedzenia uvedené v tomto nariadení.
3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.
4) Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
§3
Základné pojmy
1) Chovateľom pre účely tohto nariadenia rozumieme každú fyzickú alebo právnickú
osobu, ktorá hoci len prechodne – chová zviera alebo zvieratá.
2) Majiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme každú fyzickú alebo právnickú
osobu, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
3) Držiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme zodpovednú osobu manipulujúcu so
zvieraťom alebo toho, u koho sa zviera nachádza prechodne.
4) Úžitkovými zvieratami rozumieme pre účely tohto nariadenia zvieratá chované na
hospodárske účely, najmä na získanie živočíšnych produktov alebo prácu.
5) Pre účely tohto nariadenia sa kategorizujú zvieratá nasledovne:
a) úžitkové: kôň, ošípané, drobná hydina, ovce, kozy, rožný statok
b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, slimáky
a včely
c) úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily
d) domáce: psy, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy
e) ostatné zvieratá

§4
Zákaz chovu zvierat
1) Na celom území obce sa zakazuje:
a) chov voľne žijúcich zvierat, jedovatých hadov a jedovatých článkonožcov,
b) chov cudzokrajných exotických zvierat okrem tých, ktoré možno kúpiť
v predajných zariadeniach k tomu určených,
c) chov úžitkových zvierat v záhradkárskych osadách.
Druhá časť
Podmienky pre chov a držanie zvierat
§5
Územné podmienky
1) Chovať a držať zvieratá je povolené len tam, kde je možné dodržať dôslednú
diferenciáciu obytnej a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a všeobecne
záväzné právne predpisy.
2) Objekty na chov a držanie zvierať musia byť situované tak, aby nenarušovali obytnosť
a hygienickú nezávislosť obecného obytného prostredia. Musia byť oddelené od
obytného prostredia a priestoru a nesmú byť orientované do verejných priestranstiev.
Príjazd k hospodárskym objektom nesmie narušovať vlastné obytné prostredie.
3) Chovať a držať psov a mačky je možné na celom území obce za predpokladu
dodržiavania základných hygienických podmienok, pravidiel občianskeho
spolunažívania a príslušného povolenia orgánu samosprávy.
4) Na chov úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierať pre účely chovné,
vedeckovýskumné a služobné sa prihliada ako na špecifický spôsob chovu, pre ktorý
sa podmienky určujú individuálne.
§6
Hygienické podmienky chovu zvierat
1) Zvieratá je možné chovať v prostredí a za podmienok, ktoré umožňujú prirodzené
využitie ich produkčných a reprodukčných schopností a výrobu zdravotne
nezávadných živočíšnych produktov, najmä ich riadne ošetrovať, poskytovať im
vhodnú výživu, využívať ich spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórii
a sledovať ich zdravotný stav.
2) Chovatelia úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných 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.
3) Úžitkové zvieratá, psy, mačky a ostatné zvieratá sa nesmú týrať a to ani hladom, zlým
zaobchádzaním, prípadne nedodržiavaním ostatných technických a hygienických
podmienok uvedených v tomto nariadení.
4) Úžitkové zvieratá, psy, mačky a ostatné zvieratá je možné na území obce chovať len v
objektoch na tento účel výlučne zriadených, zodpovedajúcich technickým
a hygienickým normám a v súlade s príslušnými územnoplánovacimi a stavebnými
predpismi.
5) Je zakázané chovať a držať akékoľvek zvieratá v školskom zariadení obce,
v obchodných prevádzkach a v prevádzkárňach poskytujúcich osobné služby. Tento

zákaz sa vťahuje aj na rodinné domy, ktoré s týmito zariadeniami bezprostredne
súvisia, resp. ich vzdialenosť od nich je menej ako 10 m.
§7
Technické podmienky chovu zvierat
1) Situovanie chovného objektu nesmie narušiť estetický vzhľad obytného domu z ulice.
2) Držitelia zvierat sú povinní:
a) zachovať medzi chovným objektom, v ktorom sú zvieratá umiestnené (maštaľ,
chliev, kurín...) a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 metrov, od
obytných objektov a susedných nehnuteľností najmenej 10 metrov, od
individuálneho vodného zdroja min. 15 metrov, u kožušinových zvierat min.
50 metrov,
b) postarať sa o to, aby objekt chovu bol ľahko dezinfikovateľný a napojený na
vodotesnú žumpu ( septik). Obsah žumpy a hnojiska musí byť pravidelne
likvidovaný v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.
Tretia
časť
Práva a povinnosti chovateľa a držiteľa zvierat
§8
1) Chovateľ má právo:
a) na chov zvierat podľa tohto nariadenia,
b) zúžitkovať a speňažiť zviera, resp. jeho produkty pri dodržaní všeobecne
záväzných právnych predpisov,
c) na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieraťu podľa všeobecne
platných právnych predpisov.
2) Chovateľ resp. držiteľ je povinný:
a) pri vodení psa alebo psov mimo pozemku patriacemu majiteľovi, zabezpečiť,
aby každý pes mal na obojku umiestnenú evidenčnú známku,
b) na základe požiadavky kontrolného orgánu samosprávy obce a pod. preukázať
sa – občianskym preukazom príp. očkovaním preukazom a dokladom
o zaplatení poplatku za chov,
c) chovať zviera v takých podmienkach, aby netrpelo a nedochádzalo k rôznym
poraneniam a deformáciám časti tela alebo s tým spojeným úhynom,
d) zabezpečiť, aby zviera nespôsobilo fyzické napadnutie alebo nebolo použité na
zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo
pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov a polície,
e) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie hlukom, špinou,
zápachom a pod.
f) dbať o ochranu zvieraťa, jeho riadnu výživu a čistotu,
g) výcvik zvieraťa robiť len v priestoroch a na miestach k tomu určených,
h) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat,
i) mimo svojho súkromného pozemku a majetku mať psa vždy pod priamym
dohľadom.
3) Chovateľom sa zakazuje:
a) opustiť zviera s úmyslom sa ho zbaviť,
b) štvať zvieratá proti sebe a organizovať zápasy medzi nimi, pri ktorých sú
vystavené bolesti, utrpeniu alebo usmrteniu,

c) spôsobovať zvieraťu bolesť, utrpenie, poranenie, poranenie s následkom úhynu
hoci aj z nedbanlivosti,
d) uhynuté zviera / okrem spevavcov a malých hlodavcov / umiestňovať do
smetných nádob kontajnerov na odpad, zakopávať alebo inak nepovolene ich
odstraňovať
4) Chovateľ zodpovedá za škody spôsobené zvieraťom.
§9
Chov úžitkových zvierat
1) Úžitkové zvieratá je povolené chovať len v uzatvorených a zastrešených objektoch
za dodržania ustanovení §5 až §7 tohto nariadenia. Ak sa vzdialenosti uvedené
v §7 ods.2 tohto nariadenia nedajú dodržať, je potrebný overený súhlas majiteľov
susediacich nehnuteľností.
2) K zriadeniu nových objektov a k adaptácii jestvujúcich objektov pre chov zvierat
so zastavanou plochou do 25 m2 je potrebné ohlásiť stavbu na obecnom úrade.
Objekty nad 25 m2 podliehajú stavebnému konaniu pre vydanie stavebného
povolenia.
§10
Chov včiel
1) Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve a výlučne v extraviláne obce.
Chov je podmienený overeným súhlasom majiteľov, resp. užívateľov susedných
nehnuteľností.
2) Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené minimálne 5 m, od verejných
a iných používaných ciest najmenej 10 m.
§11
Chov holubov
1) Chov holubov je možné zriadiť len v/primeranom množstve / a za dodržania
podmienok, že vzdialenosť holubníka od susedných obytných domov musí byť
najmenej 15 m. Ak sa táto vzdialenosť nedá dodržať, je potrebný overený súhlas
susedov.
2) Holubník môže byť súčasťou rodinného domu pri dodržaní podmienky uvedenej
v bode 1.
§12
Chov mačiek
1) Chov mačiek sa povoľuje len v rodinných domoch.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§13
1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúcich z iných právnych predpisov.

2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú orgány obce,
obecný kontrolór, orgány veterinárnej starostlivosti a orgány na ochranu zdravia ľudí.
3) Pri porušení ustanovení tohto nariadenia voči fyzickým resp. právnickým osobám
sa postupuje podľa ustanovení všeobecne platných právnych predpisov.
Fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku
v správe podľa §46 zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov, za ktorý možno uložiť pokutu do 1000,- Sk (v blokovom konaní
do 500,- Sk). Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
poruší toto nariadenie, môže starosta obce v znení zákona SNR č. 372/1990 Zb. §13
ods. 8 písm. a) uložiť pokutu do 200.000,- Sk. Pokutu možno uložiť do jedného roka
odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa tohto VZN dopustil.
Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní. (zákon č. 71/1967 Zb./. Pokuta je príjmom obce.
4) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom dňa 6.9.2005
uznesením číslo 141/09/05.
5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Peter Klamo
starosta obce

