Všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky
č. 2/2015
o podmienkach držania domácich a úžitkových zvierat
na území Obce Motyčky
Obecné zastupiteľstvo Obce Motyčky vo veciach územnej samosprávy v zmysle ust. § 6
ods. 1 i § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v spojení so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov

vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania domácich a úžitkových zvierat
na území Obce Motyčky (ďalej len „nariadenie").

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Účelom tohto nariadenia je:

a) upraviť bližšie 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) chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce
e) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.
2)

Na území obce Motyčky možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní hygienických,
veterinárnych, stavebných podmienok a pri súčasnom dodržaní predpisov zmysle platných
zákonov o ochrane zdravia ľudí, o ochrane životného prostredia, o ochrane zvierat a za
podmienok dodržania všetkých ustanovení tohto nariadenia.

3) Chovom a držaním zvierat na území obce nesmie byť porušovaný zákon NR SR č. 39/2007

Z. z. o veterinárnej starostlivosti, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia,
ako aj zásady týkajúce sa občianskeho spolužitia podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.
4) Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
5) Chov a držanie domácich i úžitkových zvierat pre podnikateľské účely (prevádzkovanie

hotela a útulku pre zvieratá, vykonávanie kozmetických úprav zvierat, výcvik zvierat a pod.)
vyžaduje realizáciu farmy (útulku, hotela, penziónu, chovateľskej stanice, kozmetického
salónu atď.) podľa stavebných predpisov, príslušné povolenie (živnostenský list, osvedčenie
o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, súhlas orgánu štátnej vodnej
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správy vyplývajúci z ochranného pásma vodárenských zdrojov a pod.) a písomný súhlas
susedov v okruhu min. 50 m s ich úradne osvedčeným podpisom.
Podľa §-u 32 ods. 5 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách rozhodnutím o určení
ochranných pásiem vodárenského zdroja sa určia ich hranice a spôsob ochrany, najmä
zákazy alebo obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu
vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja, ako aj technické úpravy na
ochranu vodárenského zdroja a iné opatrenia, ktoré sa majú v ochrannom pásme vykonať.
Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
a) chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia
osobitné právne predpisy.
§2
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1) Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická osoba,

ktorá zviera chová, vlastní alebo drží.
2) Spoločenským zvieraťom sa rozumie jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky, králika a
jedinec druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné ryby s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa a
zvieraťa chovaného alebo držaného na farmárske účely chovaný najmä v domácnosti vlastníka alebo
držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo na ochranu domácnosti a majetku

rozumie každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti.
3) Hospodárske zviera je zviera chované na hospodárske účely, najmä na získavanie živočíšnych
produktov alebo na prácu.
4) Prípustný počet chovaných alebo držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je

považované z hľadiska možností ochrany ľudského zdravia, prírody a životného prostredia
za maximálne možné.
5) Týranie je stav, ktorý spôsobuje zvieraťu utrpenie.
6) Utrpenie je stav zvieraťa, ktorý prevyšuje jeho schopnosti a zapríčiňuje mu neobvyklú fyzickú či
psychickú záťaž, ktorú zviera nemôže zmeniť alebo z nej uniknúť a môže mu spôsobovať stres,
neprimeranú bolesť či poranenie.
7) Chovné zariadenie je zariadenie určené na chov spoločenských zvierat s možnosťou ich
rozmnožovania.
8) Iné zariadenie je zariadenie farmového, maštaľného, klietkového, ubytovacieho, výcvikového alebo
iného typu pre chov, kŕmenie, starostlivosť, stráženie, výcvik, pasenie, predaj, časovo obmedzené
umiestnenie (interiérové i exteriérové) zvierat a pod.
9) Vodenie zvieraťa je vlastný pohyb zvieraťa na vôdzke pri fyzickej prítomnosti jeho majiteľa,

chovateľa alebo držiteľa.
10) Záujmový chov je chov za účelom predaja alebo hospodárskeho využitia hospodárskych zvierat.
11) Útulok pre zvieratá je zariadenie na prechodné umiestnenie zvierat, ktoré slúži na držbu odchytených
túlavých zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu
prenosnú na iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici, zvierat, na ktoré sa
vzťahujú opatrenia uložené podľa osobitných predpisov a nechcených zvierat.
12) Túlavým zvieraťom sa rozumie zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa
pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je
známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
13) Voľne žijúce zviera je zviera, ktoré sa vyskytuje v prírode a nie je v priamej starostlivosti človeka.
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14) Nechceným zvieraťom sa rozumie zviera, ktoré jeho vlastník nemôže alebo nechce ďalej chovať a
ktoré nepreviedol do vlastníctva inej osoby alebo ho neumiestnil do náhradnej starostlivosti
najmenej počas predchádzajúcich dvoch mesiacov.

§3
ROZSAH NARIADENIA
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, bažant a pod.)
d) holuby
e) kožušinové zvieratá chované pre kožušiny (nutria, činčila, norka a pod.)
f) domáce zvieratá (psy, mačky a pod.)
g) včely
h) malé exotické zvieratá (vtáky, korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.)
i) ostatné (šelmy, nebezpečné živočíchy a pod.).
§3
OBMEDZENIE PRE CHOV A DRŽANIE ZVIERAT
1) Chov, zvierat uvedených v § 3 je povolený na miestach, kde to umožňujú veterinárne a
hygienické predpisy a kde to nezakazuje toto nariadenie.
2) Osobitné obmedzenia sú upravené samostatne pri vymedzení chovu a držbe jednotlivých
druhov zvierat.
3) Povolenie na chov chránených alebo nebezpečných živočíchov, resp. obchodovanie s nimi
povoľuje príslušný orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti, bez ktorého nie je chov týchto
zvierat na území obce povolený.
4) Obmedzenie držania a chovu zvierat sa nevzťahuje na časti a lokality v extraviláne obce, a
to za dodržania platných právnych predpisov upravujúcich chov a držanie zvierat.
5) Chov, držanie a vodenie zvierat je zakázané:
a) na miestach, kde s chovom a držaním nesúhlasí obec, príslušný orgán štátnej správy vo
veterinárnej oblasti alebo iný príslušný orgán štátnej správy.
b) na detských ihriskách, verejných priestranstvách, v predškolských a školských
zariadeniach, v zdravotníckom zariadení, cintoríne, na miestach vymedzených
na každodenný krátkodobý oddych.
6) Objekty pre zvieratá musia spĺňať platné veterinárno-hygienické predpisy pre daný druh
a počet zvierat, platné stavebné predpisy a normy.
7) Chovateľ, majiteľ alebo držiteľ zvierat pri výkone chovateľskej činnosti alebo držbe zvierat
nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných občanov
a výkon uvedených činností nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
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§4
PRÁVA A POVINNOSTI CHOVATEĽA, MAJITEĽA A DRŽITEĽA ZVIERAT
1) Chovateľ, majiteľ alebo držiteľ má právo na chov zvierat len za podmienok daných

zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a za
podmienok stanovených týmto nariadením, ak:
a) zabezpečí dostatočnú výživu zvieraťa
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 alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat
zabezpečiť ich ochranu a pohodu, 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 zaručí jeho dobrý zdravotný stav,
fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie
jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na
a) kontrolu zvierat
b) ustajnenie zvierat a na používané zariadenia
c) kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych
prípravkov
d) chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich
e) vedenie záznamov
f) prepravu zvierat
g) vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie
postupov na nich
h) ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania
i) ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí
j) ochranu spoločenských zvierat.
3) Chovateľ alebo držiteľ zvierat nesmie porušovať chovom a držaním zvierat
veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať
zdravie a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.
4) Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie (okrem odôvodneného zdravotného a
schváleného pokusného dôvodu), ktorým sa
a) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia
b) bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé
porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie
samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov, kupírovania časti chvosta psov v
súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania
časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do
veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov
pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania
vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len veterinárny lekár
c) spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania
d) prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobuje
neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie
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e) obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav
f) spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré,
slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou
bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné
usmrtenie
g) spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.
5) Ďalej sa zakazuje:
a) dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce
ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav alebo podávať im potravu
obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich
inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených pokusných
dôvodov
b) používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú
klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v
činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa
c) zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje
zdravie zvieraťa
d) štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati
okrem sokoliarskeho výcviku pernatých dravcov na lov zveri a prípravy zvieraťa
na jeho vypustenie do voľnej prírody a používať živé zviera ako návnadu okrem
schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom
živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne
upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu a použitie psa na pastierske účely
e) použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách zvierat
f) použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez oznámenia miestne
príslušnému orgánu veterinárnej správy
g) propagovať týranie zvierat
h) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie
voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný
stav zvieraťa a charakteristika prostredia
i) usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu
j) chovať a držať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo
navzájom spôsobovali utrpenie
k) používať elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín alebo znehybnenia
zvieraťa okrem použitia elektrických ohradníkov alebo prístrojov pre elektrické
omračovanie a usmrcovanie zvierat
l) zbavovať ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo im
vtláčať oči do očníc
m) zabíjať gravidné zvieratá okrem prípadov, u ktorých je na základe odborného
posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie
matky alebo plodu.
6) Zákazy podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú len na stavovce.
7) Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je:
a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze
b) usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie
produktov živočíšneho pôvodu
c) usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe
d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného
alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s
nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po
predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem
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skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť
pomoc veterinárneho lekára
e) usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb
a deratizácii
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú
starostlivosť; neplatí pre služobné zvieratá
g) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.
8) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku
zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.
9) Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu
vykonávať iba odborne spôsobilé osoby.
10) Chovateľ, majiteľ alebo držiteľ zvieraťa je tiež 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,
miestnych komunikáciách a v spoločných priestoroch obytných domov
d) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou
správou nechať zviera 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) zabezpečiť bezpečné uloženie uhynutého zvieraťa a jeho likvidáciu cestou
asanačného podniku; iný spôsob likvidácie nie je povolený
g) zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinným
čistením a dezinfekciou objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat.
11) Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť obecnému

úradu, ktorý im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú činnosť fyzických
osôb v poľnohospodárstve upravujú príslušné všeobecne platné právne predpisy.
12) Zakazuje sa ukončovať chov a držanie zvieraťa vypustením v obci alebo do voľnej prírody.
13) Chovateľ, majiteľ alebo držiteľ zvieraťa sa musí zdržať všetkého čím by nad mieru

primeranú pomerom obťažoval iného alebo by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Musí
zabezpečiť aby nedochádzalo k nadmernej hlučnosti, zápachu, vnikaniu zvierat na verejné
priestranstvá a na súkromné pozemky.

§5
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. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacích
predpisov.
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2)

3)

Stavby (maštale, chlievy, ustajňovacie priestory, voliéry, hnojiská, močovkové nádrže a
pod.), iné zariadenia podľa § 2 ods. 8 tohto nariadenia i voľne ohradené výbehy musia byť
situované do odľahlých častí pozemkov v zodpovedajúcej vzdialenosti od ostatných
objektov susediacich nehnuteľností tak, aby nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu
obyvateľov ani k poškodzovaniu okolitého prostredia.
Medzi objektmi, v ktorých majú byť hospodárske zvieratá (spoločenské zvieratá chované
alebo držané v exteriéri) umiestnené alebo výbehom, kde sa zvieratá združujú a stenou
najbližšieho rodinného domu s oknom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 15 m,
pričom ak to miestne pomery dovoľujú je potrebné túto vzdialenosť zväčšiť až na 25 m.
Vzdialenosť uvedených objektov a priestorov od steny rodinného domu, v ktorej nie sú
umiestnené okná sa môže znížiť na 10 m, a to so súhlasom majiteľov susedných nehnuteľností.

4)

Vzdialenosť zariadení na chov zvierat od uličnej čiary (čelnej aj bočnej) musí byť minimálne
10 m. Ak to pomery dovoľujú, je potrebné dodržiavať vzdialenosť 15m.

5)

Maximálne množstvo chovaných a držaných zvierat sa riadi možnosťami zabezpečenia
chovu, t. j. úplného splnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z tohto nariadenia a iných
príslušných platných právnych predpisov s dôrazom hlavne na dobré susedské
spolunažívanie, ochranu životného prostredia a zabezpečenie vyhovujúcich životných
podmienok zvierat, ako aj na ochranu proti vzniku požiaru.

§6
TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMIENKY
1)

Chovatelia i držitelia 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.

2) Chovateľ a držiteľ 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 svojich susedov.
3) Chovateľ i držiteľ zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu

a obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou.
4)

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

§7
PODMIENKY CHOVU A DRŽANIA ZVIERAT
1) Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. Vstup

so zvieraťom je zakázaný do areálov a do budov vo vlastníctve obce. Pásť zvieratá na verejných
priestranstvách je zakázané.
2) Veľké hospodárske zvieratá:

•
•

chovateľ (držiteľ) je povinný ohlásiť obecnému úradu chov zvierat pred začatím
chovu
chov zvierat je povolený len s písomným súhlasom susedov v okruhu min.50 m s
úradne osvedčeným podpisom; za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj
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vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé
vplyvy chovaných zvierat (napr. zápach, hluk).
3) Stredné hospodárske zvieratá:

•

chovateľ (držiteľ) je povinný pri chove viac ako 5 kusov zvierat splniť požiadavky
stanovené v odseku 2

4)

Malé a drobné hospodárske zvieratá:
• chovateľ (držiteľ) je povinný pri chove viac ako 100 kusov zvierat splniť požiadavky
stanovené v odseku 2

5)

Holuby:
• chovateľ (držiteľ) je povinný pri chove viac ako 30 kusov zvierat splniť požiadavky
stanovené v odseku 2
Kožušinové zvieratá:
• chovateľ (držiteľ) je povinný pri chove zvierat splniť požiadavky stanovené v odseku
2

6)

7)

Domáce zvieratá:
• každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie psov v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie psov, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja
oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. Evidenciu psov vedie obec.
• chov alebo držanie 2 a viac psov je povolený len s úradne osvedčeným písomným
súhlasom susedov v okruhu min. 50 m.
• voľný pohyb psa sa zakazuje na celom území obce; vstup so psom je zakázaný na
miestny cintorín a vodiť psa môže len osoba, ktorá je na to fyzicky a psychicky
spôsobilá
• chov mačiek je povolený na celom území obce pri dodržiavaní hygienických,
veterinárnych a iných platných právnych predpisov, ako aj ustanovení tohto
nariadenia.

8)

Včely:
• chov včiel je povolený len v zónach individuálnej bytovej zástavby a v extraviláne
obce. V zónach individuálnej bytovej zástavby je chov včiel podmienený úradne
osvedčeným písomným súhlasom majiteľov, resp. užívateľov susedných pozemkov
• letáče úľov musia smerovať vždy na vlastný pozemok
• včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené min. 5 m, od verejných
priestranstiev a miestnych komunikácií min. 10 m; ak je to nevyhnutné medzi
včelstvom a susednými pozemkami musí byť zriadená trvalá prekážka – min. výška
3,5 m (napr. plot bez ôk, aby včely mohli nadlietavať susedné pozemky)
• v prípade preukázaného ohrozenia zdravia občanov žijúcich v blízkosti chovu včiel
lekárskym osvedčením, je chovateľ zvierat povinný ukončiť chov včiel na tomto
pozemku.

9)

Malé exotické zvieratá:
• chov alebo držanie malých exotických živočíchov je povolený na celom území obce
mimo spoločných priestorov v obytných domoch
• chov alebo držanie zvierat alebo živočíchov, ktoré môžu predstavovať
nebezpečenstvo pre zdravie alebo život človeka je zakázané.
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10) Ostatné:
• chovateľom (držiteľom) šeliem a nebezpečných živočíchov môže byť len osoba
staršia ako 18 rokov
• chovateľ (držiteľ) ostatných zvierat je povinný spĺňať požiadavky stanovené
v odseku 2
• šelmy a nebezpečné živočíchy môžu byť umiestnené iba v takom chovnom zariadení,
ktoré úplne znemožňuje ohrozenie života alebo zdravia ľudí a zvierat uhryznutím,
uštipnutím alebo iným prejavom prirodzenej činnosti nebezpečného živočícha
•
chovateľ (držiteľ) musí vykonať všetky opatrenia na zabránenie úniku nebezpečných
živočíchov ohraničením priestoru chovného zariadenia
• ak sa o šelmy a nebezpečné živočíchy stará iná osoba ako vlastník, musí byť
preukázateľne poučená o starostlivosti o zvereného nebezpečného živočícha.

§8
KONTROLA A SANKCIE
1)

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce,
poslanci obecného úradu, poverení členovia komisií obecného zastupiteľstva.

2)

Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby postihované
podľa ustanovení § 46, § 47 ods. 1 písm. d) a g), § 48 a § 49 ods. 1 písm. c) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Obec môže pri porušení
ustanovení tohto nariadenia uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 300 €.

3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa pri porušení ustanovení tohto
nariadenia dopúšťa správneho deliktu, za ktorý jej môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638
€.

4)

Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá ten, kto za právnickú osobu
konal, alebo mal konať a ak ide o konanie na príkaz ten, kto dal na konanie príkaz.

5)

Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže Obec Motyčky
v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica obmedziť
chov zvierat, zakázať ho alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne na
náklady chovateľa, majiteľa, resp. držiteľa.
§9
PRECHODNÉ USTANOVENIA

1)

Doterajší chov zvierat na území obce bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia
po nadobudnutí jeho účinnosti.

2)

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.
§ 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1) Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú na chov (držanie) všetkých
zvierat na území obce.
2) Na ustanovenia neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné
právne predpisy.
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3) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Motyčky na svojom
zasadnutí dňa 30.06.2015 uznesením č. 4.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli v obci.

V Motyčkách 30.06.2015

Maroš Lacko
starosta Obce Motyčky

Návrh:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.06.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa 26.06.2015
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.06.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa 15.07.2015
Opakované zverejnenie:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.07.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa 30.07.2015
zverejnené aj na www.motycky.sk
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