---Všeobecne závimé nariadenie
Obecného zastupitel'stva v Nálepkove
c.55/2002

•

o podmienkach chovu a držania domácich, úžitkových a iných zvierat
v katastrálnom území obce Nálepkovo .

Obecné zastupiterstvo v Nálepkove, na základe § 4, ods.3, písmo gI, zák. SNR c.369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov s poukazom na § 11, ods.3,
písm ff, cit. Zákona, vydáva pre katastrálne územie obce Nálepkovo, toto všeobecne závazné nariadeníe.
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Úvodné ustanovenia
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Úcelom tohto všeobecne závazného nariadenía, (dalej len ,,nariadenía") je zabezpecit'
a regulovat' chov domácích, úžitkových a iných zvierat, dalej zabezpecit' cistotu obce
a zdravie obcanov, v neposlednom rade tiež bezpecnost' cestnej premávky.
V katastrálnom území obce možno držat' zviera pri dodržaní zdravotných, veterinárnych
a stavebných predpisov, len ak niet rozporu s ustanoveniami tohto nariadenia a platných
všeobecne závazných právnych predpisov na ochranu zvierat a chove spolocenských
zvierat, divých zvierat, nebezpecných živocíchov a pokusných zvierat.
Toto všeobecne závazné nariadenie sa vztahuje na následovné zvieratá :
a)
k6n, hovadzí dobytok, ošípané, ovca, koza ,
b)
drobné - hydina, zajace,
c)
vcely,
d)
holuby,
e)
psy a macky,
t)
kožušinové zvieratá ,
g)
iné zvieratá držané za úcelom predaja, výslcumu alebo držané z osobnej záruby
_
a nie sú zahrnuté v písm. a) až t) ..
Pokial' to nie je v tomto nariadení výslovne uvedené, vztahuje sa uložextá povinnost'
na všetky vyššie uvedené zvieratá.
Za túlavé zviera sa považuje:
a)
zviera, u ktorého nejestvuje majitel', chovatel', alebo držitel' (dalej len ,,zodpovedná osoba) a jeho správaním dochádza k porušeniu záujmu chráneného týmto nariadením,
b)
zviera pohybujúce sa na verejnom priestranstve, verejnosti pristupnom mieste,
cudzom majetku, alebo inom mieste, kde je vstup so zvierat'om alebo jeho volný pohyb zakázaný, bez dozoru zodpovednej osoby, ak sa na výzvu orgánu nik,
ako zodpovedná osoba neprihlási,
c)
zviera, u ktorého zodpovedná osoba nedbá na záujem chránený týmto nariadením
a dochádza k jeho poIušovaniu sp6sobom ustanovenýmv písmo a) alebo b).
Za chov domácích a úžitkových zvierat sa považuje chov pre osObnú potrebu alebo podnikatelské úcely, ako predaj, práca, šlachtitel'stvo, služebné alebo výslcumné úcely.
V tom prípade sa vyžaduje realizácia chovného objektu podla stavebného projektu.
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Za zodpovednú osobu sa považuje ten, kto :
a) zviera nadobudol a vlasmí, ako majetok v zmysle platných právnyiJ:1predpisov

- majitel',

81

91

101

b) zviera chová za podrnienok uvedených v ods.61 - chovatel',
c) zviera drží z osobnej zál'uby, bole mu zverené k výkonu služobnej, alebo pracovnej cinnosti, alebo pre naplnenie osobnej záruby - držitel'.
Zodpovedná osoba, ktorá zviera prevedie docasne, alebo trvalo do vlastníctva, chovu
alebo držby inej osoby, je povinná ju poucit o povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia a platných všeobecne závazných právnych predpisov na ochranu zvierat,
chove spolocenských zvierat, divých a nebezpecných živocíchov a pokusných zvierat,
ktoré sa na predmetné zviera vztahujú.
Alebolo zviera odcudzené, zodpovedá zan až do jeho vrátenia poškodenému ten, kto
zviera odcudzil v miere rovnakej, ako je ustanovená pre túto zodpovednú osobu.
U maloletej osoby je za zodpovednú osobu považovaný jeho rodic, alebo zákonný
zástupca.
Prvá hlava

Drianie a chov zvierat

§2
Povinnosti zodpovedných osob
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Situovanie chovného objektu nesmie narušit estetický vzhl'ad obytného domu z ulice.
Zodpovedné osoby sú povinné zachovat' medzi chovnými objektam4 v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštal', chliev, kurín a pod.) a medzi ulicnou ciarou vzdialenost' najmenej 10 metro v, od obytných objektov 10 metrov a od individuálneho vodného zdroja 15 metrov. U kožušinových zvierat 50 metrov.
Zodpovedné osoby sú povinné postarat' sa o to, aby objekt boll'ahko dezinfikovatel'ný
a napojený na vodotestnú žumpu. Hnoj z chovného objektu treba denne odstranovat
a ukladat do vybetónovaných jámo Úložná jama s hnojivom musí byt vzdialená nie menej, ako 30 metro v od vodných zdrojov.
Na držanie a chov zvierat je potrebný súhlas vlastníkov všetkých susedných nehnutel'ností.
Nebezpecné nákazy, podozrenie z takýchto nákaz alebo podozrivé uhynutie zvierata
ihned' oznánut štátnemu veterinárovi, Obecnému úradu a Obecnej policii v Nálepkove
a nimi nariadené opatrenia neodkladne vykonat. Ak takéto pokyny nemožno dosiahnut,
zabezpecit aby k zvieratu nemali pristup nepovolané osoby, alebo s nún neprišli
do kontaktu iné zvieratá až do doby, ked budú pokyny dosiahnuté a vykoné.
Pást úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. Obec v súcinnosti
s polnohospodárskym podníkom v Nálepkove maže urcit', kde sa cinnost' tohto druhu
pod podmienkou zabezpecenia dozoru k zamedzeniu úniku zvierata mimo urceného
priestoru, maže vykonávat a zároven urcit' výšku financnej odplaty. Zviera zároven musí byt vybavené príslušným štítkom.
Vel'kost hnojnej jamy, prípadne nádrže na mocovku musí byt dimenzovaná na polrocnú
produkciu odpadu.
Chovatel' musí aspon dva razy rocne v ustajnovacích priestoroch vykonat' DDD cinnost
( dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia).
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Chovatel', ktorého chovné zariadenie nespÍna vyššie uvedené podmienky je povinný
uskutocnit úpravy chovného zariadenia, aby nebolo v rozpore s ustanoveniami tohto
všeobecne závazného nariadenia, a1ebo iného všeobecne závazného predpisu, v co najkratšom case, najneskor však do troch rokov ode dna nadobudnutia úcinnosti tohto nariadenia, pokiaf iný všeobecne závazný predpis neustanoví, a1ebo neustanovil inak.
Druhá Wava
Chov a držanie zvierat

§3
1I
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Vodenie zvierat je zakázané :
a) na detské ihrisk~ kúpa1isko, cinto~
b) všetky prevádzky vykonávajúce spracúvanie, distn'búciu a1ebo predaj potravin a lieciv, alebo ak sa tam vykonáva lekárska prax,
c) na všetky miesta oznacené upozomením na zákaz vodenia zvierat.
Na verejných priestranstvách možno psov vodit' na vodzke, s ochranným košíkom a1ebo
náhubkom nasadeným na papuli, rovnako iné skrotiterné zvieratá vedené pri príležitostných artistických a1ebo im podobných produkciách, a1ebo držané z osobnej záruby.
Za košík alebo náhubok vyhovujúci podmienkam ods.2, sa považuje košík alebo náhubOk vyhovujúci podmienkam Slovenskej technickej normy, v bezchybnom stave, prichytený koženými alebo inými popruhmi k Wave zvierata tak, aby ho nemoWo vIastnou silou odstránit a jeho používaním nedošlo k ujme na zdraví zvierata.
Povinnosti a zodpovednost

urcených osob

§4
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V záujme zachovania hygieny, cistoty a ochrany verejného poriadk~ bezpecnosti a zdravia
obcanov, je zodpovedná osoba povinná :
a) odstránit zvieratom vyprodukovanú alebo inák sposobenú necistotu z verejného
priestranstva, alebo verejnosti pristupného miesta ,
b) dostavit' sa so psom alebo mackou k ich vakcinácii proti besnote, je povinnostou
všetkých zPdpovedných osOb. Pokial zodpovedná osoba doviezla do katastra obce
takéto zviera nevakcinované, zabezpecit' vakcináciu do' desiatich dní, ode dna dovozu
zvierat'a, rovnako i zodpovedné osoby u iných dravých cicavcov, ak tomu nebráni
vek alebo ~ veterinámym lekárom uznaná prícina,
c) vcas zaplatit Obecnému úradu v Nálepkove miestny poplatok za psa a vyzdvihnút' si
evidencnú známku zvierat'a (da1ej ,,známka"), zároven aj dozriet, aby táto bola psom
neustále nosená tak, aby umožnovala okamžitú identifikáciu zvierata i majitefa a nedošlo k jej strate, poškodeniu alebo zneužiti~
d) u jedovatých zvierat alebo zvierat, ktorých telesné tekutiny, orgány a výlucky sú jedovaté, sposobujú a1ebo možu sposobit' prudké alergické reakcie, je povinný držat
úcinné sérum, alebo antidotum a zároven zabezpecit' vcasný prístup k týmto látkam
pre prípad zranenia, otravy a1ebo alergie. <;:;hova držbu takýchto zvierat je povinný
oznámit Obecnému úradu a Obecnej policii v Nálepkove, ako i miestne prislušnému
obvodnému a veterinárnemu lekárov~
.
e) pri uhynutí zvierata odovzdat' preukaz so záznamami o vakcinácii a známku zvierata
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f)
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do piatich dní Obecnému úradu. Stratu alebo micenie preukazu, respektívne známky
ihned oznámW , pokiar tak nemaže urobit ihned', splnit túto povinnost na Obecnom
úrade, alebo Obecnej policii v Nálepkove najneskór do 14 ~
na výzvu predložit Obecnému úradu alebo Obecnej policii v Nálepkove vakcinacný
preukaz, respektívne iné doklady súvisiace s vlastníctvom, chovom alebo držaním
zvierata.

§5
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Zneškodnenie túlavých zvierat vykonáva k tomu urcený odborný ústav v súcinnosti s Obecnou policiou a Obecným úradom v Nálepkove. Obecný policajt je oprávnený meškodnit zviera ak hrozí škoda na majetku, zdraví alebo zo správania zvierata možno vyvodit'podozrenie z ochorenia prenosného na iné zvieratá, alebo rudí.
Náklady spojené s neškodnením zvierata podfa ods. 1, znáša zodpovedná osoba. Odborným ústavom sa rozwnie asan8Cný ústav, alebo iná právnická a fyzická oso~ ktorá má
k vykonávaniu takejto cinnosti oprávnenie schválené k tomu príslušným správnym orgánom.
Zodpovedná osoba je povinná:
- zabezpecit', aby nedošlo k poraneniu inej osoby zvieratom, v prípade ak k zraneniu
došlo, bezodkladne poskytnút zranenému prvú pomoc. Bez ohl'adu na vážnost' spOsobeného zranenia , vec ohlásit miestne príslušnému lekárovi, veterinárnemu lekárovi, Obecnej policii a Obecnému úradu v Nálepkove, ako i predložit vakcinacný preukaz i známku
zvierata a spOsobenú újmu nahradit' podfa všeobecne platných právnych predpisov.

Tretia hlava
Spolocné a :mverecné ustanovenia
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Povinnosti ustanovené týmto nariadením sa primermie vzt'ahujú i na osoby, ktoré zvieratá do katastra obce dopravujú, z nebo vyvážajú, alebo cezen prepravujú na iné miesto
od okamihu, ked vstúpia na katasttálne územie obce.
Kto nájde vakcinacný preukaz zvierata, alebo iný obdobný doklad súvisiaci s chovom
a držanim zvierata, ako i známku , je povinný toto ihned odovzdat na Obecnom úrade
alebo Obecnej policii v Nálepkove.
Obecná polícia vedie evidenciu zvierat (podfa § 1, ods.3), ktoré zranili alebo sa pokúsili
zranit' cloveka, alebo iné zviera (dalej ,,nebezpecné zviera"), bez toho aby bole takéto
zviera samo napadnuté alebo vyp!ovokované a objasnuje , ci konaním zodpovednej osoby nedošlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo iného všeobecne závazného právneho
predpisu.
Evidencná známka je z kovového materiálu a obsahuje text: ,,Ev.idencná známka zvierata"-"obec Nálepkovo" a evidencné císlo. Ak zviera poranilo iné zviera alebo cloveka,
bez toho aby bole samo napadnuté, alebo vyprovokované - doplní sa o ,,Nebezpecné".
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Evidencná známka a císlo doplnené o písmejo ,,x" je vyhradené pre služobné zvieratá, alebo zvieratá na tento úcel cvicené. Zodpovedná osoba je povinná do piatich dní
od vyradenia služobného zvierata zo služobného použitia, alebo po dovezení takéhoto
zvierata ohlásit túto skutocnost' Obecnému úradu v Nálepkove a odovzdat známku
na výmenu, pri opatovnom zaradení zvierata do služobného použitia sa vráti póvodná
známka.
61
Poplatok za vydanie známky je 50.-Sk a poplatok pri vydaní novej známky za poškodenú, znicenú alebo stratenú známku je 100.-Sk.
71
Císlo známky sa zapisuje do vakcinacného preukazu zvierata. Zápis vykoná zodpovedná osoba gul'ockovým perom, alebo písaCÚDstrojom do l'avého horného rohu celnej
srany preukazu tak, aby nemohol byt zmazaný a1ebo pozmenený.
81
Známka može byt vydaná i pre iné zviera, ako je pes, pokia1' o to zodpovedná osoba požiada.
91
Pri porušení ustanovení tohto nariadenia budú orgánmi obce ukladané sankcie v súlade
s platnými všeobecne závaznými predpismi (zákon SNR c.372/90 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších noviel a doplnkov s poukázanún na vyhlášku Min.pornohospodárstva c.231/98 Z.z. a zákona SN~ ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
c.282/2002 Z.z.).
101
Zrušuje sa Všeobecne závazné nariadenie Obecného zastupitel'stva v Nálepkove, zo dna
31.5.1995, o podmienkach chovu a držania dornácich a úžitkových zvierat v katastri obce Nálepkovo c.18/1995 .
111
Na tomto Všeobecne závaznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo v Nálepkove dna 30.9.2002.
121 Toto Všeobecne závazné nariadenie nadobúda úcinnost' dnom schválenia Obecným
zastupitel'stvom v Nálepkove.
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V Nálepkove, dna 30.9.2002

Ing. Dúšan Danij:l
starosta obce

