
OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie 

  č. 4/2021
o chove a držaní zvierat na území obce Jacovce

Obec Jacovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR
č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  zmien
a doplnkov, v zmysle  zákona  č.  282/2002  Z.z.,  ktorým  sa  upravujú  niektoré
podmienky  držania  psov,  na  základe  zákona  č.  39/2007  Z.z.  o  veterinárnej
starostlivosti  a Vyhlášky  Ministerstva  pôdohospodárstva  SR  č.  123/2008  Z.z.
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní  zvierat  na území
obce Jacovce  (ďalej len „VZN “).

 

Návrh VZN:      4/2021
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :      26.08.2021
Dátum začiatku lehoty 
pripomienkového konania :

     27.08.2021

Dátum ukončenia pripomienkového 
konania : 

     05.09.2021

VZN :      4/2021
Schválené na rokovaní OZ dňa :      16.09.2021     
Zverejnené na úradnej tabuli obce 
Jacovce dňa :

         
     24.09.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom :      08.10.2021
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1) Účelom tejto časti všeobecne záväzného nariadenia je:
a) upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce,
b) vymedziť  práva  a  povinnosti  chovateľov  a  držiteľov  hospodárskych  a

domácich zvierat,
c) zabezpečiť a regulovať chov zvierat,
d) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.

 2) Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická 
     osoba, ktorá zviera chová, vlastní alebo drží.
3)  Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:

a) chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby,
b) služobného psa počas služobného zákroku.

4) Na území obce Jacovce možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní hygienických, 
    veterinárnych, stavebných podmienok a za podmienok dodržania všetkých
    ustanovení tohto nariadenia.
5) Chovom a držaním zvierat na území obce nesmie byť porušovaný zákon 
    o veterinárnej starostlivosti, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného 
    prostredia, ako aj zásady týkajúce sa občianskeho spolužitia podľa zákona 
    č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

Článok 2
Druhy zvierat

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) domáce a spoločenské zvieratá (pes, mačka a pod.),
f) včely,
g) ostatné.

Článok 3
Povinnosti majiteľa a držiteľa zvierat

 1) 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  zvieraťu  výživu,  hygienu,  opateru  a umiestnenie  zodpovedajúce
jeho  fyziologickým potrebám a správaniu,  poskytnúť  mu  potrebný  dostatok
pohybu  na  vyhradených  plochách  a urobiť  opatrenia  na  zabránenie  jeho
úteku,

c) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby toto nerušilo, neobmedzovalo 
a neohrozovalo spoluobčanov a ich majetok,

d) nedovoliť voľný pohyb zvierat na verejnom priestranstve,
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e) preukázať  totožnosť  v prípade  požiadavky  kontrolného  orgánu  v súvislosti
s kontrolou chovaného zvieraťa,

f) označiť zviera známkou, čipom resp. iným identifikátorom v prípade, že tento
obec alebo iná relevantná inštitúcia vydáva,

g) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných
priestranstvách a v spoločných priestoroch obytných domov,

h) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou
správou nechať zviera zaočkovať prostredníctvom súkromných veterinárnych
lekárov a pri ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,

i) 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,

j) uhradiť  náklady  spojené  s odchytom  zvieraťa  a jeho  umiestnenie  do
karantény,

k) chovateľ,  majiteľ,  resp.  držiteľ  je  povinný  zabezpečiť  bezpečné  uloženie
uhynutého zvieraťa (kadáveru) a jeho likvidáciu cestou asanačného podniku,
iný spôsob likvidácie nie je povolený.

2) Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť 
    obecnému úradu, ktorý im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. 
3) Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne a hygienické  
    predpisy a nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie 
    a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.
4)  Doterajší  chov  zvierat  na  území  obce  bude  posudzovaný  v  zmysle  tohto
nariadenia 
    po nadobudnutí jeho účinnosti.
5) Pokiaľ sa k chovu zvierat vyžaduje súhlas obce, prípadne súhlas iného orgánu, 
    fyzickej či právnickej osoby a doposiaľ sa nepožadoval, je chovateľ povinný si
tento
    zabezpečiť do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4
Podmienky chovu 

1) Stavby (chlievy, hnojiská, močovkové nádrže a pod.) a voľne ohradené výbehy
    musia byť situované do odľahlých častí pozemkov (koniec dvora, záhrady). Medzi 
    objektmi, v ktorých majú byť hospodárske zvieratá umiestnené alebo výbehom,
kde 
    sa zvieratá združujú a stenou najbližšieho rodinného domu s oknom musí byť 
    dodržaná minimálna vzdialenosť 12,5 m. Ak vzdialenosť nie je možné dodržať, 
    vyžaduje sa súhlas majiteľov alebo užívateľov susedných nehnuteľností.
2) Vzdialenosť uvedených objektov a priestorov od steny rodinného domu, v ktorej
nie 
    sú umiestnené okná sa môžu znížiť na 10 m, výhradne so súhlasom majiteľov
alebo 
    užívateľov susedných nehnuteľností.
3) Vzdialenosť zariadení na chov zvierat od uličnej čiary (čelnej aj bočnej) musí byť
    minimálne 10 m. 
4) Majiteľ, chovateľ, držiteľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby 
    objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný.
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5)  Vzdialenosť  objektov,  v  ktorých sú  zvieratá  umiestnené musí  byť  od  vodného
zdroja 
    najmenej 15 m. 
6) Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny a pod.) treba denne 
    odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám (zásobníkov) alebo
    kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 35 m 
    od individuálnych alebo verejných vodných zdrojov. 
7) Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný zabezpečiť svoj chov tak, aby spĺňal
    všetky  priestorové  a stavebné požiadavky uvedené v  tomto  nariadení  a  aby
hlukom,
    pachom a inými nečistotami z chovu nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie 
    majiteľov susedných nehnuteľností.
8) Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie
    hlodavcov, hmyzu a obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov 
    dezinfekciou.
9)  Chovatelia  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 bez prieťahov vykonať nimi nariadené opatrenia.

Článok 5
Obmedzenia chovu a pohybu zvierat

1) Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci.
Verejným priestranstvom sú všetky miesta v obci, ktoré slúžia na verejné užívanie
a sú bežne voľne prístupné. Ide najmä o miestne komunikácie, chodníky,  pešie
mostíky,  odvodňovacie  rigoly,  porasty  pozdĺž  komunikácií,  spevnené  plochy,
obecná zeleň, detské a športové ihriská, parky, autobusové zástavky, námestie,
cintorín, okolie kostola, vodné toky, kultúrne a pamiatkové zariadenia, parcely 
vo vlastníctve obce Jacovce.

2) Vstup so zvieraťom je zakázaný:
a) na  detské  ihriská  a pieskoviská,  areál  školských  zariadení,  športoviská

a cintorín,
b) do úradných budov, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov,
c) zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov.

3) Chov veľkých hospodárskych zvierat:
a) chovateľ je povinný ohlásiť obecnému úradu chov zvierat pred začatím chovu,

    b) chov zvierat je povolený len s písomným súhlasom najbližších susedov, 
        aj vlastníkov vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať
        nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat napr. zápach.
4) Domáce zvieratá:
     a) každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii, 

b) chov 4 a viac psov nie je povolený,
     c) voľný pohyb psa sa zakazuje na celom území obce, 
     d) vodiť psa môže len osoba, ktorá je na to fyzicky a psychicky spôsobilá, 

 e) chov mačiek je povolený na celom území obce pri dodržiavaní hygienických 
     a veterinárnych predpisov,
 f) chov 4 a viac mačiek nie je povolený,
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     g) zvieratá je zakázané chovať v školách, detských a zdravotných zariadeniach, 
         zariadeniach zabezpečujúcich stravovanie a výrobu potravín a spoločných 
        priestoroch obytných domov.
5) Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve tak, aby nedochádzalo 
    k ohrozeniu zdravia a životov susedstve žijúcich obyvateľov. Včelstvá musia byť 
    od susedných obytných domov umiestnené minimálne vo vzdialenosti 20 m a od 
    verejných a iných používaných ciest umiestnené minimálne 50 m. 
6) Prevádzkovanie zvieracích hotelov na území obce nie je povolené.
7) Chov spoločenských zvierat za účelom ich rozmnožovania alebo obchodu s nimi 
    nie je povolený.

Článok 6
Evidencia a odchyt psov

1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade 
    so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
    psov.
2) Evidenciu vedie a evidenčné známky vydáva obec. Na známke je uvedené
    evidenčné číslo a názov obce, kde je pes evidovaný.  
3) Odsudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci 
    do 14 dní odo dňa, čo odsudzenie, zničenie alebo stratu zistil. Obec držiteľovi psa 
    vydá náhradnú známku za poplatok v sume 3,50 €.
4) Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa 
    povinný nahlásiť do 30 dní.
5)  Výskyt  voľne  sa  pohybujúcich  resp.  túlavých  psov  je  potrebné  nahlásiť  na
obecnom
    úrade.
6)  Voľne  sa  pohybujúci  pes  bude  odchytený  poverenou  organizáciou,
prostredníctvom
    osoby, ktorá je odborne spôsobilá na odchyt a s ktorou má obec Jacovce zmluvný
    vzťah.  O odchyte  psov vedie obec evidenciu,  ktorá obsahuje dátum odchytu,
miesto 
    odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní,  o identifikačnej známke, prípadne
iných 
    charakteristických okolnostiach odchytu.
7) Majiteľ je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo.
8)  Odchyt  psov  a nakladanie  s nimi  sa  uskutočňuje  v súčinnosti  s príslušnými
štátnymi 
    orgánmi alebo v medziach ich pokynov (zákon č. 39/2007 o veterinárnej 
    starostlivosti a o zmene niektorých zákonov). 

                                           Článok 7
                                                 Priestupky

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce,
b) poverení pracovníci obecného úradu, 
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c) poslanci obecného zastupiteľstva,   
d) poverení členovia komisií obecného zastupiteľstva obce Jacovce.

2) Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného
    nariadenia môže obec Jacovce 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.
3) Priestupku sa dopustí ten, kto: 
    a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, 
    b) poruší ustanovenia tohto VZN a nevykoná nápravu v termíne určenom 
        v písomnom napomenutí orgánmi obce.
4) Začatie konania vo veci porušenia tohto VZN je možné na základe písomného 
    podania každého občana obce Jacovce.   
5) Prvým krokom na základe prijatého podnetu alebo zistenia skutočnosti porušujúcej
    príslušné  VZN  je  písomné  napomenutie  a výzva  k vykonaniu  nápravy.
Nevykonanie
    nápravy  resp.  pri   závažnejšom  porušení  ustanovení  tohto  VZN  možno
automaticky 
     pristúpiť k sankciám vo forme pokút.
6) Obec Jacovce bude pri porušení ustanovení tohto VZN postupovať podľa zákona 
    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 
    č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zákona
    č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
    a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z.z.

                                             
 Článok 8

                                        Zrušovacie ustanovenie

 Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce    
 Jacovce č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jacovce, podľa  
 uznesenia č. 15/2013 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
 4.4.2013.

                                              Článok 9
                                        Záverečné ustanovenia

1) Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
    17. zasadnutí dňa 16.9.2021 uznesením č. 4/17/2021.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli 
     alebo webovej stránke obce Jacovce. 
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          Jaroslav Božik 
                                starosta obce
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