Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice na základe ustanovení § 6 ods.1, §
11 ods.4 písm.g, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 488/2002 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti vydáva pre obec Dolné Zelenice toto :

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 5 / 2011
ktorým sa určujú podmienky o chove a držaní zvierat na
území obce Dolné Zelenice

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich
a úžitkových zvierat, zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť
obyvateľov obce .
2. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrana zdravia obyvateľov ako aj
chovaných zvierat a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na
ľudí a úrazov.
3. Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá zviera drží, vlastní, chová.
4. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na :
- chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby
- cirkusy , varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia
,pre ktoré platia osobitné právne predpisy.

§2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Dolné
Zelenice.
2. Na území obce Dolné Zelenice možno držať a chovať zvieratá pri
dodržaní hygienických, veterinárnych, stavebných podmienok a za
podmienok dodržania všetkých ustanovení tohto nariadenia.
3. Chovom a držaním zvierat na území obce nesie byť porušovaný zákon
o veterinárnej starostlivosti, právne predpisy týkajúce sa ochrany
životného prostredia, ako aj zásady týkajúce sa občianskeho spolužitia
podľa Občianskeho zákonníka č.40/ 1964 Zb.

§3
Rozsah nariadenia
1. 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) domáce zvieratá ( pes, mačka a pod. )
g) včely
h) malé exotické zvieratá ( korytnačky, plazy, hlodavce a pod. )
i) ostatné

§4
Všeobecný zákaz držania zvierat
1. Držať zvieratá uvedené v § 3 písm. a) až e ) je povolené len v domoch,
ktoré majú charakter rodinného domu s výmerou pozemku väčšou ako
400 m 2.
2. Zvláštne obmedzenia sú upravené samostatne pri vymedzení chovu
jednotlivých druhov zvierat.

3. Povolenie na chov chránených živočíchov, alebo obchodovanie s nimi
vydáva Ministerstvo životného prostredia SR, bez ktorého nie je chov
chránených zvierat na území obce povolený.
4. Na celom území obce sa zakazuje chov voľne žijúcich zvierat.
§5
Územné podmienky
1. Chovať a držať zvieratá je povolené mimo intravilánu obce Dolné
Zelenice len tam , kde je možné dodržať diferenciáciu oblastnej
a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a všeobecne platné
predpisy.
2. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované tak, aby
nenarušovali obytnosť a hygienickú nezávislosť obytného prostredia
a priestoru a nesmú byť orientované do verejných priestranstiev. Prístup
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 orgánov samosprávy.
4. Je zakázané akékoľvek umiestnenie chovu zvierat na verejné
priestranstvo.

§6
Technické a hygienické podmienky
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 hladom,
zlým zaobchádzaním, prípadne nedodržiavaním ostatných technických
a hygienických podmienok, uvedených v tomto nariadení.
4. Je zakázané chovať a držať akékoľvek zvieratá v školách a domoch, kde
sú spoločné zariadenia pre deti ( základné školy , materské školy, detské

ihriská a pod . ), v zariadeniach verejného a spoločného stravovania,
v obchodoch s potravinami, vo verejných spoločných ubytovacích
zariadeniach a pod. .
5. Zároveň musia byť splnené osobitné podmienky stanovené právnou
úpravou.
§7
Práva a povinnosti chovateľov a držiteľov 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 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.
3. Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne
a hygienické predpisy a nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať
zdravia a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.
4. Chovatelia, resp. držitelia nesmú vodiť zviera na detské ihrisko, verejné
športoviská, na cintorín. Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na zvieratá,
ktoré priviedli na športové ihrisko za účelom športového výkonu v rámci
verejného športového podujatia. Tieto prípady sa nevzťahujú na psov

ozbrojených zložiek a miestnej polície pri výkone služobných povinností a na
psov vodiacich nevidiacich občanov.
5. Chovateľom sa zakazuje:
a) opustiť zviera za účelom zbaviť sa ho,
b) štvať zvieratá proti sebe, organizovať zápasy medzi nimi, pri ktorých
sú vystavené bolesti, utrpeniu alebo usmrteniu,
c) spôsobovať zvieraťu bolesť , utrpenie, poranenie úmyselné
d) uhynutie zvierat umiestňovať do smetných nádob, kontajnerov na
odpad, zakopávať v blízkosti rodinných domov a na verejných
priestranstvách , alebo inak nepovolene ich odstraňovať.

§8
Podmienky chovu zvierat
1. Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách
v obci. Vstup so zvieraťom je zakázaný do areálov a do bodov vo
vlastníctve obce. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
2. Chov veľkých , stredných a malých hospodárskych zvierat.
- chov zvierat je povolený len s písomným súhlasom najbližších
susedov
- pozemok musí byť väčší ako 400 m2
- objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov
a držanie veľkých hospodárskych zvierat sa umiestnia od uličnej
čiary minimálne 10 m, od spoločných hraníc pozemkov min. 1 m,
od objektov určených na bývanie min.10 m.
- stavby na uskladnenie a likvidáciu exkrementov umiestniť od
spoločných hraníc pozemkov min. na 1 m, od obytných priestorov
na 15 m, od vodných zdrojov na 30 m,
3. Chov mačiek
- je povolený na celom území obce
- chovať a držať mačky je zakázané v školách (MŠ, ZŠ ) v domoch
kde sú spoločné zariadenia pre deti, v zariadeniach pre verejné
stravovanie, v obchodoch s potravinami, pohostinstve, ubytovniach,
zdravotníckych zariadeniach
5. Drobné hospodárske zvieratá
- chov hydiny, králikov, kožušinových zvierat je na území obce
povolený v maximálnom počte 30 kusov
- objekty , výbehy na chov a držanie zvierat sa umiestnia od uličnej
čiary min. 10m, od objektov určených na bývanie min. 10m, od
spoločných hraníc pozemkov min. na 1m.

- stavby na uskladnenie a likvidáciu exkrementov umiestniť od
spoločných hraníc pozemku min. 1m, od obytných priestorov na
15m,
6. Chov holubov
- zákaz chovu holubov v bezprostrednom susedstve zariadeniach
občianskej vybavenosti ako sú MŠ, ZŠ , detské ihriská , predajne
potravín, reštaurácie
- chovať a držať holuby je úplne zakázané v centre obce
- k chovu holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa
nehnuteľnosti a bezprostredných susedov v okruhu 50 m. Pri
udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť a bezprostredný
sused obmedziť aj počet chovaných holubov.
- Holubník včetne výbehov sa môžu umiestniť od obytného objektu
vo vzdialenosti najmenej 20 m.
7. Chov včiel
- chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve a tak, aby
neohrozoval v susedstve bývajúcich susedov.
- K chovu včiel je potrebný písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti
resp. správcu nehnuteľnosti a písomný súhlas najbližších susedov.
- Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľnosti určenej na bývanie
vzdialené 15 m, a od verejných používaných komunikácií 25m,
s letákmi smerovanými na vlastný pozemok,
- Na základe ochrany zdravia a zabezpečenia bezpečnosti občanov,
detí a zamestnancov daných objektov je chov včiel v blízkosti
vymenovaných objektov zakázaný : - základná škola
- materská škola
- cintorín
- detské ihriská

§9
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta
obce, poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného úradu,
poverení členovia komisií, hlavný kontrolór obce Dolné Zelenice
2. Obecný úrad môže pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu
fyzickej osobe do výšky 33 eur a právnickej osobe 99 eur.
3. Z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich z tohto
nariadenia môže obec v súčinnosti s Okresnou veterinárnou správou
obmedziť chov zvierat, zakázať ho alebo vykonať likvidáciu chovu
zvierat v určenom termíne na náklady chovateľa, majiteľa, resp. držiteľa.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Doterajší chov zvierat bude na území obce posudzovaný v zmysle tohto
nariadenia po nadobudnutí jeho účinnosti
2. Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržaní veterinárno zdravotných
predpisov sa nevzťahujú na príslušné atrakcie cirkusu, výstavu zvierat,
konské preteky, chov zvierat ozbrojených zborov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným
zastupiteľstvom obce Dolné Zelenice zo dňa 28.6. 2011, uznesením
č.46/2011
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné
nariadenia obce Dolné Zelenice č.6/1992 zo dňa 15.05.1992
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa : 13.07.2011

Vyvesené dňa : 13.06.2011
Zvesené dňa : 27.06.2011
Schválené dňa : 28.6.2011

Mgr. Dagmar Jakubcová
starostka obce

