VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2010
o chove a držaní zvierat na území obce
Vozokany

VZN č. 4/2010 o chove a držaní zvierat na území obce Vozokany schválilo OZ Vozokany na svojom
zasadnutí OZ dňa 21.07.2010 a nadobúda účinnosť dňa 05.08.2010.

Obecné zastupitelstvo vo Vozokanoch na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v platnom znení
v y d á v a pre územie obce Vozokany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2010
o chove a držaní zvierat na území obce
§1
Úvodné ustanovenia
V záujme utvárania predpokladov na zdravé životné podmienky, pracovné podmienky
a zdravý spôsob života, ako aj zvýšenia ochrany občanov pred možným negatívnym vplyvom z
chovu a držania zvierat, v záujme ochrany zvierat a v záujme ochrany čistoty a bezpečnosti
verejne prístupných priestranstiev na území obce Vozokany, možno chovať a držať zvieratá pri
dodržaní zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky
určené týmto nariadením, dodržia predpisy na ochranu životného prostredia a nezapríčiní sa
porušovanie zásad spolunažívania.

§2
Rozsah nariadenia
1. Nariadenie sa vzťahuje na chov a držanie týchto zvierat:
- úžitkové - kôň, hovädzí dobytok, koza, ovca, ošípaná, a pod.,
- drobné úžitkové - hrabavá a vodná hydina, domáci králik a pod.,
- kožušinové - nutria, ondatra, činčila, norka, líška a pod.,
- malé exotické živočíchy - akvarijná rybka, korytnačka, plazy, exotické vtáctvo, morské
prasiatko, škrečok a pod.,
- holuby,
- včely,
- mačky,
- psy.
2. Nariadenie sa nevzťahuje na chov a držanie:
a) zvierat chránených zákonom,
b) zvierat v poľnohospodárskych organizáciách,
c) zvierat v špecializovaných obchodoch zvierat,
d) zvierat vo veterinárnych zariadeniach,

§3
Všeobecné podmienky chovu a držania zvierat
Chov a držanie zvierat je na území obce povolené, ak sú k tomu vytvorené podmienky v zmysle
ustanovení zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, vyhlášky MP SR č.
230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat, zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Chovateľ, majiteľ alebo držiteľ zvieraťa je povinný:
- pri chove alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a riadnu opateru, ktorou sa rozumie
dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý
s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho
dobrý zdravotný stav, fyziologické a ekologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne
vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa.
- zabezpečiť zvieraťu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadne krmivo a pitnú vodu.
- urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku alebo úniku z chovného priestoru, neplánovaného
alebo nežiadúceho rozmnožovania.
- umiestniť zviera do primeraných zoohygienických a hygienických podmienok a tieto, ako aj
ich okolie, je povinný udržiavať okrem iného aj dezinfikáciou, deratizáciou a dezinsekciou.
- zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, ktoré zviera vyprodukuje
v chovnom priestore alebo zariadení alebo v nehnuteľnostiach držiteľa zvieraťa.
- dbať, aby chovom a držaním zvieraťa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované
vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní
susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi.
- chov zvieraťa zabezpečiť na svojich pozemkoch tak, aby svojim voľným pohybom
neznečisťovalo a nepoškodzovalo verejne prístupné priestranstvá, detské ihriská a priestory,
kde sa často pohybujú deti, komunikácie a susedné pozemky a zabezpečiť, aby zviera
nemohlo ohroziť okoloidúcich občanov cez plot.
- dodržiavať veterinárne predpisy o chove zvieraťa, zabezpečovať pravidelné povinné očkovania
zvieraťa voči chorobám určených príslušným orgánom veterinárnej správy.
- ochorenie a poranenie zvieraťa ihneď oznámiť veterinárovi a ním prijaté opatrenia plniť.
- poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady občanovi, ktorý bol ohrozený na zdraví alebo
majetku chovateľovým zvieraťom. Na žiadosť ošetrujúceho lekára poškodeného, je chovateľ
zvieraťa povinný dať zviera prehliadnuť veterinárnym lekárom.
- dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenia šírenia nákaz
hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvieraťa na človeka a naopak.
- s uhynutým zvieraťom naložiť podľa pokynov veterinárnej správy. Nie je povolené dávať
uhynuté zvieratá do nádob na komunálny odpad alebo ich zakopávať na verejných
priestranstvách.
Chovateľ, majiteľ alebo držiteľ zvieraťa nesmie:
- zviera týrať, ukončiť jeho chov vypustením v meste, do voľnej prírody a usmrtiť zviera bez
primeraného dôvodu a nevhodným spôsobom.
- prenechať chov a držanie zvieraťa osobe, ktorá nie je na to odborne, fyzicky, telesne alebo
duševne spôsobilá.
- nesmie porušovať chovom a držaním zvierat žiadne veterinárne a hygienické predpisy,
všeobecne záväzné nariadenia obce, verejný poriadok v obci, nesmie ohrozovať zdravie a

bezpečnosť občanov obce
- svojou chovateľskou činnosťou poškodzovať verejný majetok, majetok obce ani majetok iných
občanov. Je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným alebo držaným zvieraťom a je
povinný nahradiť ju v zmysle všeobecne platných predpisov.
Pri chove hrabavej a vodnej hydiny je chovateľ povinný zamedziť vstupu a pohybu tejto po
verejných priestranstvách, chodníkoch,
komunikáciách, zelených plochách, parkoch a
pod. Vytváraním
zdravých
životných podmienok sa zamedzí prípadnému šíreniu
rôznych nákazlivých chorôb v zmysle ustanovení zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia
ľudí v znení neskorších zmien a doplnkov.

§4
Podmienky chovu včiel
V intraviláne obce Vozokany možno umiestniť včelín iba po predchádzajúcom odsúhlasení
žiadosti chovateľa na obecnom úrade po doložení stanovísk vlastníkov priľahlých nehnuteľností.
Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelstvo iba so
súhlasom všetkých vlastníkov (nájomníkov) bytov. V záhradkárskej osade možno chovať včely
len po predchádzajúcom súhlase výboru záhradkárskej osady.
Letáče úľov musia smerovať vždy na väčšiu časť plochy pozemku chovateľa včiel.
Chovatelia včiel sú povinní každoročne do 25. marca oznámiť obecnému úradu trvalé stanovištia
včelstiev. Chovatelia včiel ohlásia kočovné stanovištia, pričom oznámenie treba urobiť aspoň 5
dní pred premiestnením a pripojí sa k nemu jednoduchý situačný náčrt s označením umiestnenia
stanovišťa včelstiev.

§5
Podmienky chovu a držania psov
Evidencia psov
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa na území obce je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
Evidenciu vedie obecný úrad. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,
ako aj stratu alebo úhyn psa, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja
oznámiť obecnému úradu.
Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke je
uvedený názov obce, kde je pes evidovaný a evidenčné číslo psa. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný nahlásiť do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť
obecnému úradu, ktorý vydá držiteľovi psa náhradnú známku bezplatne.

Vodenie psov a znečisťovanie verejne prístupných priestranstiev
Voľný pohyb psa je povolený v chovnom priestore alebo zariadení na chov a v nehnuteľnostiach
a na pozemkoch držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a
na voľných plochách extravilánu obce, pričom na poľnohospodársky obrábaných plochách len po
zbere úrody. Voľný pohyb psa na voľných plochách extravilánu obce je zakázaný bez prítomnosti
jeho držiteľa alebo osoby, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Vodenie psov je zakázané:
a. na všetky miesta označené upozornením „Vstup so psom zakázaný“
b. na detské ihriská, pieskoviská, športoviská a miesta, kde sa často zdržujú deti
c. do areálu materskej školy
d. v okolí bytových domov do vzdialenosti 5 m, okrem psov ktorí sú podľa
evidencie psov v bytovom dome držaní
e. na pohrebiská, do domu smútku,
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 alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejne
prístupnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov,
musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou pripevnenou na obojku alebo prsnom
postroji.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
Táto osoba je povinná:
a) vodiť psa mimo povoleného priestoru pre voľný pohyb psa len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť
primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
Ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo ľudí a
každý nebezpečný pes musí mať nasadený aj náhubok.
b) vodiť psa tak, aby zamedzila poškodzovaniu verejne prístupných priestranstiev
a zariadení, spoločných priestranstiev bytových domov, kvetinových záhonov a verejnej
zelene, chodníkov, komunikácií a iných spevnených plôch v obci.
c) pri vodení psa nosiť pri sebe minimálne 2 (dve) hygienické vrecká na zber psích
exkrementov.
d) ak pes znečistí verejne prístupné priestranstvo alebo zariadenie svojimi exkrementami,
tieto exkrementy bezprostredne odstrániť pomocou hygienických vreciek na zber psích
exkrementov a umiestniť ich do zberných nádob na tuhý komunálny odpad.

e) na požiadanie kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť
psa evidenčnou známkou.
f) oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol (ten,
kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj údaje o držiteľovi psa).
Držiteľ psa je následne povinný v lehote do 5 dní oznámiť na obecný úrad, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi Obecný úrad zaznamená danú skutočnosť.
g) nezanechať nebezpečného psa na verejne prístupnom priestranstve bez dozoru.
Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.

Odchyt túlavých psov
Ak pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov nie je riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou pripevnenou na obojku alebo
prsnom postroji, je považovaný za túlavého psa a bude odchytený.
Odchyt túlavého psa zabezpečí k tomu poverená a oprávnená osoba.
Odchytený túlavý pes bude následne prevezený a umiestnený v zmluvne dohodnutej karanténnej
stanici.

Priestupky
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie.
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie 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 alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
c) neoznámi svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol
a v povinnej lehote neohlási obecnému úradu , že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi.
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky psa.
e) jeho chovný priestor alebo zariadenie na chov alebo nehnuteľnosť nie je dostatočne zabezpečená proti úniku psa.
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol.
- nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

-

-

vodí psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo ľudí alebo
nebezpečného psa mimo povolený priestor pre voľný pohyb psa bez vôdzky, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji alebo bez nasadeného náhubku alebo
zanechá ho na verejnom priestranstve bez dozoru.
evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa.
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
bezprostredne neodstráni exkrementy, ktorými pes znečistí verejne prístupné priestranstvo
alebo zariadenie.

1/ Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe /§
46 zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33 €,
v blokovom konaní do výšky 17,00 €. /§ 84 zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení
2/ Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky
3 320,00 €
3/ Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto
sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho
uloženie pokuty.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 18.
Obec Vozokany môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Vozokany.

§6
Kontrola a sankcie
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú :
- obecný úrad
- poslanci OcÚ Vozokany
- orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií.
Porušovanie tohto všeobecne záväzného nariadenia je Obec Vozokany oprávnená postihovať
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže obec Vozokany
v súčinnosti s príslušným orgánom veterinárnej správy obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo
vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne.

§7
Prechodné ustanovenia
Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
Doterajší chov zvierat na území obce bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po
nadobudnutí jeho účinnosti.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN č. 4/2010 sa ruší VZN o niektorých podmienkach držania psov zo dňa
29.11.2002.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 obce Vozokany o chove a držaní zvierat na
území obce bolo schválené na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 21.07.2010
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce – 05. 08. 2010

Jozef Kucharovič
starosta obce

VZN vyvesené: 22.07.2010
VZN zvesené: 05.08.2010

