
Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Dolné Zahorany o chove a držaní zvierat 

č.1/2015 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/nadobúda účinnosť od 15.10.2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dolných Zahoranoch v zmysle § 6 a §11 ods.3.písmena g/ zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Základné ustanovenia 

 
 

§ 1 

Pôsobnosť nariadenia 

 

     Nariadenie upravuje chov a držanie zvierat na území obce Dolné Zahorany, vymedzuje 

práva a povinnosti chovateľov, držiteľov zvierat a orgánov obce. Nariadením nie sú dotknuté 

všeobecne platné právne predpisy z oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny. 

 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1/ Chovateľom, držiteľom zvierat sú všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré 

z akýchkoľvek dôvodov chovajú resp. držia zvieratá hoci aj na prechodnú dobu. 

 

2/ Zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ sú: 

 

    a/ hospodárske zvieratá /HZ/: 

 veľké /VHZ/- hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ďalšie  

        párno a nepárnokopytníky. 

 

  malé /MHZ/- hydina, holuby, včely, slimáky, ryby, králiky, kožušinové zvieratá     

       / mäsožravé i bylinožravé/. 

 

    b/ psy 

    c/ ostatné zvieratá /OZ/ - sú okrasné zvieratá ako vtáci 

    d/ divé zvieratá /DZ/ sú tie, ktoré boli vyňaté zo svojho biotopu, alebo sa narodili v zajatí 

         a sú držané v zajatí. 
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3/ Prípustný počet chovaných, držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je považované 

z hľadiska možnosti ochrany ľudského zdravia, prírody a životného prostredia za maximálne 

možné. Prístupný počet je v niektorých prípadoch prípadne i druhovo obmedzený. 

 

 

§ 3 

Územné podmienky pre chov a držanie zvierat 

 

1/ Chov, držanie a vodenie zvierat je zakázané: 

     a/ na miestach, kde s chovom a držaním nesúhlasí obecný úrad, štátne veterinárne  

         orgány a obvodný úrad životného prostredia 

     b/ na miestach vyznačených „Zákaz vstupu zvieratám“ 

     c/ na detských a športových ihriskách, na parkoviskách a v cintoríne 

 

2/ Chov a držanie zvierat je povolené: 

     a/ na miestach, kde to umožňujú veterinárne a hygienické predpisy a kde to nezakazuje 

         to VZN. 

     b/ nebezpečné zvieratá /divé zviera/ možno chovať alebo držať len v úradne  

         registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia štátneho veterinárneho 

         orgánu. 

      c/ chov ostatných zvierat, najmä chránených druhov živočíchov. 

 

3/   Objekty pre zvieratá musia spĺňať platné veterinárno-hygienické predpisy pre daný 

      druh a počet zvierat. 

 

4/  Včely sa musia chovať na ohradených pozemkoch 

 

5/  Bez súhlasu obecného úradu a písomného stanoviska najbližších susedov je možné  

     chovať pri rodinnom dome na vlastnom pozemku: 

 

     a/ králiky              30 ks 

     b/ hydiny              30 ks 

     c/ošípané                4 ks 

     d/hovädzí dobytok  2 ks 

     e/kozy                     4 ks 

     f/ ovce                    4  ks 
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6/ VHZ a MHZ je zakázané chovať a držať: 

    a/ na pozemkoch rodinných domov s výmerou do 300 m2-zákaz platí len na VHZ 

    b/ na miestach, kde nie je zabezpečený stály dozor chovateľa 

    c/ v záhradkárskych osadách 

 

7/ Výnimky zo zákazu môže povoliť obecný úrad po súhlasnom stanovisku orgánov 

     Veterinárnej správy a hygieny. 

 

 

 

§ 4 

Práva a povinnosti chovateľa 

 

Chovateľ má právo na chov zvierat za podmienky dodržiavania ustanovení tohto 

nariadenia a iných všeobecne platných predpisov. 

Chovateľ je povinný: 

a/ dbať o ochranu prostredia a zdravia obyvateľstva 

b/ zabezpečiť vhodný priestor na chov 

c/zabezpečiť hnojisko a žumpu na močovku 

d/zabezpečiť pravidelný vývoz močovky 

e/dodržiavať povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti 

 

 

 

§ 5 

Rozsah chovu zvierat 

 

 

    Maximálne resp. odporúčané množstvo chovaných a držaných zvierat /ďalej len 

    „prípustný počet“/ sa riadi možnosťami zabezpečenia chovu, t.j. úplného splnenia 

    všetkých požiadaviek vyplývajúcich z tohto nariadenia a iných príslušných  

    predpisov s dôrazom hlavne na susedské spolunažívanie, ochranu prostredia  

    a zabezpečenie vyhovujúcich životných podmienok zvierat, ako aj na ochranu 

    prostredia proti požiaru, ktorý by mohol vzniknúť skladovaním krmív a pod. 

 

 

 

§ 6 

Všeobecné 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. v znení neskorších zmien, 

doplnkov a vykonávacích predpisov. Plánovanú realizáciu stavby je stavebník povinný 

oznámiť a konzultovať na obecnom úrade. 
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Stavby a iné priestory slúžiace na chov a držanie zvierat /ustajňovacie priestory, 

hnojiskám močovkové nádrže../ musia byť situované do odľahlých častí pozemkov 

v zodpovedajúcej vzdialenosti od ostatných objektov susediacich nehnuteľností tak, aby 

nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu obyvateľov a k poškodzovaniu okolitého 

prostredia. 

2/ Dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia ľudí a zákona 

o starostlivosti o zdravie ľudu. 

 

     3/ Chovať alebo držať zvieratá za podmienok primeraných zodpovedajúcim druhom      

zvierat, spôsobu a účelu ich chovu, t.j. chovom a držaním nesmú byť neprimerane  

 

obmedzované životné podmienky zvierat.. 

4/ Zvieratám zabezpečiť výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce ich fyziologickým 

potrebám a správaniu a poskytnúť im potrebnú voľnosť pohybu súčasnom zabezpečení 

ďalších ustanovení toho VZN týkajúcich sa pohybu zvierat na voľných priestranstvách. 

5/ Zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinným 

čistením a dezinfekciu objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat. 

6/ Ihneď odstrániť znečistenie spôsobené zvieraťom na verejných priestranstvách a pod. 

Dodržiavať zákaz vstupu zvierat do priestorov vymenovaných v § 3  tohto VZN. 

7/ Chovať alebo držať zvieratá na takých miestach a takým spôsobom, aby chovaním 

a držaním nedochádzalo k zaťažovaniu prostredia nad prípustnú mieru. 

8/ Zabezpečiť, aby chované alebo držané zviera nijakým spôsobom neobmedzovalo 

a neohrozovalo ostatných spoluobčanov. 

9/ Nahradiť dokázateľne zistenú škodou ktorá bola spôsobená chovom alebo držaním 

zvierat. 

10/ V prípade, ak došlo k poraneniu človeka zvieraťom, poskytnúť prvú pomoc a všetky 

potrebné doklady poškodenému, zviera dať bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi 

a potvrdenie o prehliadke odovzdať poškodenému alebo jeho ošetrujúcemu lekárovi. 

V prípade podozrenia z nákazy u zvieraťa bez meškania upovedomiť orgán veterinárnej 

starostlivosti a ďalej konať v súlade s jeho požiadavkami. 

11/ Bez meškania hlásiť výskyt uhynutých zvierat príslušnému orgánu štátnej správy. Je 

zakázané dávať uhynuté zvieratá do smetných nádob alebo ich zakopávať na verejných 

priestranstvách a v záhradách. 

12/ K podnikateľskej činnosti ako samostatne hospodáriaci roľník svoje chovateľské 

zámery patriace do pôsobnosti obecného úradu vopred prejednať na tomto úrade 

a dodržiavať platné obmedzenia. 

13/ Zabezpečiť, aby chov a držanie zvierat nebolo zverené osobe, ktorá na to nie je telesne 

alebo duševne spôsobilá. 

14/ Zabezpečiť, aby zviera nebolo týrané, je zakázané ukončovať chov zvieraťa 

vypustením v obci do voľnej prírody, ako aj usmrtiť a dať usmrtiť zviera bez primeraného 

dôvodu. 
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§ 7 

Chov veľkých hospodárskych zvierat 

 

Chovateľ VHZ je povinný zachovať medzi objektmi, ktoré slúžia k chovu a uličnou čiarou 

vzdialenosť najmenej 5 m, od individuálneho vodného zdroja vzdialenosť 15 m. 

Čistenie objektov musí byť zabezpečované tak, aby tekuté exkrementy boli okamžite 

odvádzané do vodotesnej žumpy a hnoj denne odstraňovaný do vodotesného hnojiska. 

Hnojisko musí byť dimenzované na množstvo hnoja, ktoré vznikne za 6 mesiacov 

prevádzkovaní chovu. Tiež musí byť kryté alebo pravidelne pokrývané zeminou. 

Chovateľ sa musí postarať o využitie skladovaného hnoja. 

 

 

§ 8 

Chov malých hospodárskych zvierat 

 

Chov MHZ je na území obce povolený za dodržanie obmedzení a ostatných ustanovení 

tohto nariadenia v prípustnom počte 

 

 

§ 9 

Chov a držanie psov 

 

1/ Chov psov je povolený na celom území obce pri dodržaní všetkých predpisov 

a nariadení vzťahujúcich sa na chov a držanie zvierat. 

2/ Prípustný počet chovaných psov je obmedzený na 3 kusy. Do tohto počtu sa 

nezarátavajú mláďatá do veku 3 mesiacov. 

3/ Chovateľ je povinný: 

     -splniť si pri psoch starších ako 3 mesiace ohlasovaciu povinnosť a zaplatiť príslušný 

ročný poplatok podľa miesta chovu a držania psa 

     -dať vykonať vakcináciu svojho psa proti besnote od veku 3 mesiacov a túto 

v pravidelných ročných resp. dvojročných intervaloch  

     -predložiť písomné stanovisko od susedov, keď nie je dodržaná predpísaná vzdialenosť 

umiestnenia psa od ich obývaného objektu. 

     -predložiť na výzvu povereného pracovníka obce požadované doklady k chovu 

a držaniu psov /potvrdenie o zaplatení poplatkov, o vakcinácii a pod./ 
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§ 10 

S a n k c i e 

 

 

1/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia budú zodpovedné fyzické osoby 

postihované : 

    a/ v rámci blokového konania možno uložiť pokutu fyzickým osobám do výšky  33 € 

    b/ v rámci priestupkového konania do výšky 99 €. 

2/ Za porušenie povinností vyplývajúcich tohto nariadenia môže byť chovateľom resp. 

    držiteľom zvierat uložená: 

    a/ pokuta s okamžitým zákazom chovu na dobu určitú 

    b/ pokuta a určenie množstva ďalej chovaných zvierat. 

 

 

§ 11 

Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obecný úrad. 

V sporných otázkach chovu a držania zvierat resp. povoľovania chovu v súvislosti s týmto 

nariadením rozhoduje obecný úrad, k rozhodnutiu budú vyžiadané podľa potreby 

stanoviská štátnych orgánov. 

 

 

V Dolných Zahoranoch,dňa 25.09.2015 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli na Obecnom úrade 25.09.2015 - 10.10.2015 

 

                                                                                                    

                                                                                                    Agneša Krahulcová 

                                                                                                             starostka 


