Obec Zemné

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákonač . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e ni e č. /2015

o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými
zvieratami na území obce Zemné

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ POJMY A USTANOVENIA

§1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich a úžitkových zvierat,
zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť cestnej premávky v k. ú. obce Zemné.
2. Ú čelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce.
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 na celé katastrálne územie obce Zemné.
2. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá, len ak sa budú
dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len a ak sa zachovajú
obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.
4.

Predaj zvierat v predajných zariadeniach je možný iba po predchádzajúcom súhlase
príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy obce.
Pri predaji psov, mačiek, králikov a kožušinových zvierat sa vyžaduje veterinárne
osvedčenie.

5.

Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.

6. Každý občan je povinný si svoj majetok chrániť, napríklad oplotením majetku.

§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 (ďalej len chovateľ) pre účely tohto nariadenia rozumieme fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá je vlastníkom zvierať.

3.

Držiteľom (ďalej len chovateľ) 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 kategorizujeme zvieratá takto:

a) úžitkové: kôň, ošípané, ovce, kozy, rožný statok
b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, včely,
c) úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily, ondatry
d) domáce: psy, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy
e) ostatné zvieratá

§4
Úplný zákaz chovu a držania zvierat

1. Na celom území obce sa zakazuje:
a) chov voľne žijúcich zvierat, jedovatých hadov a jedovatých článkonožcov
b) cudzokrajných exotických zvierat okrem tých, ktoré možno kúpiť v predajných
zariadeniachk tomu určených

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 všeobecne záväzné
právne predpisy.

2. Objekty na chov a držanie zvierat musia by ť situované tak, aby nenarušovali
obývateľnosť a hygienickú nezávislosť 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.
Chovateľ
zvierat je povinný zachovať medzi chovnými objektmi, v ktorých sú zvieratá

umiestnené /maštaľ, chliev, kurín a pod./ a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej
10 m, od obytných objektov 10 m a od individuálneho vodného zdroja. 15 m, u
kožušinových
zvierat je to 50 m, chovateľ zvierat je povinný zabezpečiť, aby chovný objekt bol ľahko
dezinfikovateľný.
3.

Chovať a držať psov a mačky je možné na celom území obce za predpokladu
dodržiavania

základných

hygienických

podmienok

a

pravidiel

občianskeho

spolunažívania.
4. Na chov úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierat pre účely chovné,
vedeckovýskumné a služobné sa prihliada ako na špecifický spôsob chovu, pre ktorý sa
podmienky určujú individuálne.
§6
Technické a hygienické podmienky

1. 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.
Nebezpečné nákazy, veľmi nebezpečné nákazy a podozrenia z takýchto nákaz alebo
uhynutie zvierat sú chovatelia povinní ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi a obecnému
úradu a nimi nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať.

TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV ZVIERAT
§7

1.

Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci.

Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. Obec môže určiť, kde sa
takáto činnosť pri zabezpečovaní primeraného dozoru môže vykonávať a zároveň určí výšku
odplaty.
2.

Chovateľ je povinný:

pri vodení psa alebo psov aj osoba, ktorá psa (psov) vedie predchádzať tomu, aby
a)
pes útočil, alebo ohrozoval človeka a zvieratá a zabrániť vzniku škôd ktoré by pes mohol
spôsobiť a preto zabezpečiť, aby každý pes bol pripútaný na vodidle, aby mal nasadený
ochranný košík a aby mal na obojku umiestnenú evidenčnú známku, ktorú vydala obec
b) - zabezpečiť, aby sa zviera nemohlo dostať na verejné priestranstvo alebo cudzí pozemok
c) - držať zviera v čistote
d)

dostaviť sa so zvieraťom k povinnému očkovaniu proti besnote

e) - písomne oznámiť obci vznik daňovej povinnosti a včas zaplatiť daň obecnému úradu
miestny poplatok za psa
- po uhryznutí človeka dať do 24 hodín vyšetriť zviera príslušným veterinárnym

f)
lekárom

Osoba, ktorá psa vedie je povinná
g) v prípade požiadavky obce preukázať sa občianskym preukazom, prípadne očkovacím
preukazom a dokladom o zaplatení poplatku za chov,
h) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie, alebo nebolo použité na
zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo na
výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov a polície,

i)

zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),

j)

na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – v prípade
psov je povinný trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do svojej odpadovej
nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu a trusu do okolia,

k)

všetci chovatelia úžitkových zvierat musia dbať na to, aby výkaly týchto zvierat

neohrozovali
podzemnú vodu, musia teda mať vodotesnú (JIM-ku) močovkovú jamu, schválenú
príslušným orgánom ŽP. Hnoj z chovného objektu treba denne odstraňovať, a to
do (vybetónovaných jám) upravených hnojísk, ktoré podlieha povoleniu všeobecného
stavebného úradu. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené 20-30 m od vodných
zdrojov. Výnimky z tohto ustanovenia povoľuje na základe písomnej žiadosti obecný
úrad,
l) pre chov zvierat na podnikateľské účely je potrebný súhlas vlastníkov všetkých
susedných
nehnuteľností.

3. Chovateľom sa zakazuje:
a)

opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho,

b)

uhynuté zviera (okrem spevavcov a malých hlodavcov) umiestňovať do smetných nádob,

kontajnerov na odpad, alebo inak ich nepovolene odstraňovať,
c)

chovateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené zvieraťom.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA

§8

1. O chove zvierat neuvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení rozhoduje
po predchádzajúcom vyjadrení orgánov hygienickej a veterinárnej služby obecný úrad.

2.

Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržaní veterinárne zdravotných predpisov sa
nevzťahujú
na príslušné atrakcie cirkusov, výstavu zvierat, konské preteky a chov zvierat
ozbrojených zborov.
K usporiadaniu výstav, k umiestneniu cirkusu a zverincov sa musí vyžiadať súhlas
príslušného úradu životného prostredia a veterinárnej služby.

3.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Zemnom dňa ................

4. Tomu, kto vykoná činnosť v rozpore s týmto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu
do
Výšky .........................

Návrh VZN bol na úradnej tabuli vyvesený dňa:

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

Toto VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa:

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

Toto VZN nadobúda účinnosť odo dňa:

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

