Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona NR SR č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, Nariadenia vlády SR č. 305/2003 Z. z.
o identifikácii a registrácii zvierat a § 307 zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
ohľadom zavlečenia alebo rozšírenia nákaz, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NANDRAŽ č. 2/2013
o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Nandraž.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce,
vymedziť práva a povinnosti chovateľov a držiteľov hospodárskych a domácich
zvierat, zabezpečiť a regulovať chov zvierat, zabezpečiť verejný poriadok, čistotu v
obci a tiež bezpečnosť cestnej premávky v katastrálnom území obce Nandraž.
2. Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá zviera chová, vlastní alebo drží – hoci len prechodne.
3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj zamedzenia šírenia
chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
4. Nariadenie sa nevzťahuje na chov a držanie sprievodných psov pre invalidné
a nevidiace osoby, ďalej pre cirkusy, dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia osobitné
právne predpisy.

Článok II.
Základné ustanovenia
1. Na území obce Nandraž možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní hygienických,
veterinárnych a stavebných podmienok a ustanovení tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
2. 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 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb..
3. Za chov zvierat sa v podmienkach obce Nandraž považuje aj chov na podnikateľské
a iné zárobkové účely.
4. Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
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Článok III.
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 – ošípané, kozy, ovce 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, drobné hlodavce a pod.,
i) ostatné.

Článok IV.
Obmedzenie pre chov a držanie zvierat
1. Držať zvieratá uvedené v Článku III. písm. a) a b) je povolené len v domoch, ktoré
majú charakter rodinného domu s výmerou pozemku väčšou ako 400 m2.
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 Slovenskej republiky, bez ktorého nie je chov
chránených zvierat na území obce povolený.
4. Zviera nesmie rušiť nočný kľud nadmerným hlukom.

Článok V.
Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa a držiteľa zvierat
1. Chovateľ, majiteľ a 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 zvieracích exkrementov,
b) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby toto nerušilo, neobmedzovalo
a neohrozovalo spoluobčanov a ich majetok a aby sa nepoužilo na zastrašovanie
inej osoby,
c) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách
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,
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ktorý doručí výsledok vyšetrenia ošetrujúcemu lekárovi a dodržať určené
veterinárne karanténne opatrenia určené ošetrujúcim veterinárnym lekárom,
f) chovateľ, majiteľ alebo držiteľ je povinný zabezpečiť uloženie uhynutého zvieraťa
(kadáveru) a jeho likvidáciu cestou asanačného podniku, iný spôsob likvidácie nie
je povolený,
g) v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa občianskym
preukazom, očkovacím preukazom zvieraťa a dokladom o zaplatení poplatkov za
chov.
2. Chovateľ 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.
3. Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce
jeho fyziologickým a etnologickým potrebám.

Článok VI.
Priestorové a stavebné požiadavky
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 15 m. So súhlasom majiteľa susedných nehnuteľností je možné
ju znížiť na 10 m.
2. Majiteľ, chovateľ alebo držiteľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby
objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na
vodotesnú žumpu – močovkovú jamu. Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy,
kuríny a pod.) treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám
(zásobníkov). Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 20 m od
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov a vodných tokov. Hnojisko
a močovková jama musí byť dimenzované tak, aby sa doň zmestila polročná
produkcia exkrementov držaných zvierat.
3. Chovateľ zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu
a obmedzovať nepríjemný zápach čistením objektov dezinfekciou.
4. 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
svojich susedov.
5. Podmienkam, ktoré stanovuje toto VZN je do 31.12.2013 potrebné prispôsobiť aj
prevádzku jestvujúcich chovných zariadení.

Článok VII.
Technické a hygienické podmienky
1. Technické podmienky chovu pre ten-ktorý druh zvieraťa ustanovujú všeobecne
záväzné právne predpisy.
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2. 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.
3. 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.
4. Je zakázané chovať a držať akékoľvek zvieratá v školskom zariadení, v domoch, kde
sú spoločné zariadenia pre deti, v obchodoch s potravinami. Tento zákaz sa vzťahuje
aj na byty, ktoré s týmito zariadeniami, bezprostredne súvisia, resp. ich vzdialenosť je
menej ako 50 m.

Článok VIII.
Podmienky chovu 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.
2. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je podmienené súhlasom obce. Voľne pásť
zvieratá je možné len pod dohľadom fyzickej osoby, alebo v zabezpečených
a ohradených priestoroch. Na oplôtky sa nesmie používať ostnatý drôt.
3. Chov veľkých a stredných hospodárskych zvierat v celkovom počte väčšom ako 10 ks,
chov malých a drobných hospodárskych zvierat v celkovom počte väčšom ako 100 ks,
chov holubov v celkovom počte väčšom ako 50 ks a chov kožušinových zvierat je
v zastavanej časti obce podmienený súhlasom obce a súhlasom obyvateľov susedných
nehnuteľností. V individuálnych prípadoch posúdením hygienika alebo veterinára.
V prípade, že chovateľ nedokáže predložiť súhlas susedných nehnuteľností môže
o chovaní zvierat na základe doporučenia KOVP rozhodnúť obec, pri súčasnom
uložení potrebných hygienických opatrení.
4. Domáce zvieratá:
a) Chov a držanie psa:
- Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky
podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný
prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza. Evidenciu vedie obec.
- Chov troch a viac psov je povolený len s overeným písomným súhlasom
susedov.
- Voľný pohyb psa sa zakazuje na celom území obce.
- Vstup so psom je zakázaný na miestny cintorín a podľa Článku VIII, bod 1.
- Vodiť psa môže len osoba, ktorá je na to fyzicky a psychicky spôsobilá.

b) Chov a držanie mačiek:
- Chovať a držať mačky je možné na celom území obce za predpokladu
dodržiavania základných hygienických a veterinárnych podmienok a pravidiel
občianskeho spolunažívania.
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5. Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve tak, aby neohrozoval tento
chov v susedstve bývajúcich občanov. Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných
a rodinných domov zriadiť včelstvo je možné iba so súhlasom všetkých nájomníkov
alebo vlastníkov bytov a domov. Umiestniť včelstvo je možné len v oplotených
záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe a v oplotených areáloch právnických
osôb. Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené minimálne 15 m a od
verejných a iných používaných ciest minimálne 10 m.
6. Holuby je zakázané chovať v obytných domoch a bytoch, na balkónoch bytov, vo
všetkých vedľajších miestnostiach patriacich k bytu. Holubník možno postaviť od
obývaného objektu vo vzdialenosti najmenej 10 m.
7. Chov malých exotických zvierat a živočíchov je povolený na celom území obce.
8. Chov nebezpečných zvierat alebo živočíchov (divé zvieratá, jedovaté plazy a pod.),
ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie alebo život človeka je
podmienený povinnou registráciou na Obecnom úrade v Nandraži. Tým nie je
dotknutá ohlasovacia povinnosť podľa iných predpisov.
Chovný priestor pre takýto druh zvierat a živočíchov musí byť tak zabezpečený, aby
nemohlo dôjsť k ich úteku. Vstup na verejné priestranstvá s takýmito zvieratami
a živočíchmi je zakázaný.

Článok IX.
Evidencia chovu zvierat
1. Obec vedie evidenciu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnosti
osobitne za každý rodinný dom alebo byt.
2. Chovateľ alebo majiteľ zvierat je povinný nahlásiť stav chovaných zvierat každoročne
do 31. januára na príslušnom obecnom úrade.
3. Chovateľ alebo majiteľ je povinný umožniť miestnu obhliadku poverenému
zamestnancovi obce za účelom kontroly nahláseného stavu zvierat.

Článok X.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta
obce, poverení pracovníci obecného úradu, poslanci, poverení členovia komisií
obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce Nandraž.
2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby
postihované podľa ustanovení § 46, § 47, § 48, § 49 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže obec
Nandraž v súčinnosti s veterinárnou správou obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo
vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne na náklady chovateľa, majiteľa
alebo držiteľa.
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Článok XI.
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 60 dní od účinnosti tohto nariadenia.
3. Ďalšie podrobnosti o chove a držaní hospodárskych zvierat, ktoré neupravuje toto
nariadenie, upravuje zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 305/2003 Z. z. o identifikácii
a registrácii zvierat v znení neskorších predpisov.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013 .
5. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž.
6. Návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Nandraž č. 2/2013 o chove a držaní
hospodárskych zvierat na území obce Nandraž“ bol:
vyvesený dňa: 10.09.2013
zvesený dňa: 14.10.2013
7. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Obce Nandraž dňa 25.09.2013, uznesením číslo 124/2013.
V Nandraži,04.09.2013

Ing. Marian Laciak
starosta obce
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