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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Partizánska Ľupča
o chove, držaní a ochrane zvierat na územní Obce
Partizánska Ľupča

číslo 2/2007
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Partizánska Ľupča na základe
§ 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle
zákona č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákona č. 337/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí,
zákona č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a usmrcovaní hospodárskych
zvierat, zákona č. 231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat
a nebezpečných živočíchov.

ČASŤ I.
Všeobecné podmienky pre chov zvierat
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti chovateľov zvierat na
území obce Partizánska Ľupča , t.j. všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré
z akéhokoľvek dôvodu chovajú, hoci aj prechodne zvieratá.
Chovať zvieratá na území Obce Partizánska Ľupča je možné pri dodržaní platných
zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov len ak sa zachovajú podmienky stanovené
týmto nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia.
Čl. 1 Predmet nariadenia
Nariadenie sa vzťahuje na držanie a chov týchto zvierat:
1) úžitkové zvieratá - kone, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané,
2) hrabavá a vodná hydina (sliepky, morky, husi, kačice) a ďalšie drobné hospodárske
zvieratá,
3) králik domáci
4) kožušinové zvieratá ( norky, nutrie, činčily, líšky a iné)
5) včely,
6) holuby (úžitkové, okrasné, športové)
7) ryby
8) mačky
9) exotické vtáky, plazy, obojživelníky, akvarijné ryby, drobné hlodavce
Čl. 2 Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa a držiteľa
1. Chovateľ má právo:
- na chov zvierat umožnený týmto nariadením
- zúžitkovať a speňažiť pri dodržiavaní všeobecne platných predpisov
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-

na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieratám podľa všeobecne
platných právnych predpisov.

2. Povinnosti chovateľa:
- dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, správnu výživu, hygienu a pohyb
chovaného zvieraťa. Správne manipulovať a skladovať potravu a mať
zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov,
- nedovoliť, aby zviera nadmerným spôsobom rušilo spoluobčanov,
- okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných
a spoločenských priestoroch,
- nedržať úžitkové zvieratá, mačky, psy a exotické zvieratá na tých miestach,
kde nie je zabezpečený stály dozor chovateľa (spoločné pivnice, povaly
a pod.)
- nedovoliť bez dozoru voľný pohyb úžitkových zvierat na verejne prístupných
miestach,
- pravidelne nechať zvieratá očkovať podľa požiadaviek veterinárnej správy a po
ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
- zviera, ktoré poranilo človeka dať bezodkladne prezrieť veterinárnym lekárom
a potvrdenie o prehliadke odovzdať poškodenému,
- uhynuté zviera bezpečne uskladniť vo vhodných priestoroch až do jeho
odvezenia asanačnou službou. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do
smetných košov a kontajnerov, alebo ich zakopávať v záhradách a na
verejných priestranstvách,
- prihlásiť tie zvieratá, ktoré podliehajú evidencii najneskôr do 30 dní od
nadobudnutia zvieraťa na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči, taktiež hlásiť
všetky zmeny (uhynutie, stratu, presťahovanie),
- za škody spôsobené zvieraťom zodpovedá chovateľ podľa všeobecne platných
predpisov,
- postarať sa o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch slúžiacich na
umiestnenie zvierat,
- mať pre zvieratá zabezpečených zdroj nezávadnej vody.
Čl. 3 Priestorové a stavebné podmienky
1. Pri výstavbe nových objektov, resp. adaptáciách, rekonštrukciách
a modernizáciách existujúcich stavieb treba postupovať v zmysle stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Plánovanú
realizáciu stavby je treba oznámiť v dostatočnom časovom predstihu
Obecnému úradu v Partizánskej Ľupči, stavebnému úradu, ktorý rozhodne, či
sa jedná o drobnú stavbu, prípadne či je potrebné k výstavbe objektu vydanie
stavebného povolenia. V prípade, ak sa jedná o objekty, ktoré neboli stavebne
určené na chov hospodárskych zvierat, je budúci chovateľ povinný takéto
zmeny ohlásiť zodpovednému stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.
2. Chovateľ zvierat je povinný najmä:
a) dodržiavať medzi objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené
(maštaľ, chliev, kurín atď.) nasledovné vzdialenosti:
- od uličnej čiary
min. 10 m
- od okien obytných objektov suseda
min. 15 m
- od hranice susedného pozemku
min. 1 m
- od individuálneho vodného zdroja
min. 15 m
- od vodného toku
min. 5 m
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Uvedené opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu, aj na objekty
chovateľa. Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky, na
ktorých sú školské a predškolské zariadenia, minimálna vzdialenosť
o hraníc pozemkov musí byť 30 metrov.
Toto neplatí u stavieb postavených pred vydaním tohto VZN podľa stavebného zákona.
3. Majiteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby
objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený
na vodotesnú žumpu.
Vzdialenosť hnojiska musí byť:
- od uličnej čiary
min. 15 m
- od okien obytných a prevádzkových miestností suseda min. 20 m
- od hranice susedného pozemku
min. 5 m
- od individuálneho vodného zdroja
min. 45 m
- od vodného toku
min. 15 m
Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny a pod.) treba denne
odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám (zásobníkov) a kompostovať.
Hnojisko musí byť dimenzované tak, aby sa doň zmestila polročná produkcia
exkrementov držaných zvierat.

ČASŤ II.
Podmienky pre chov a držanie zvierat
Čl. 1 Chov úžitkových zvierat
1. Úžitkové zvieratá možno chovať iba v oblastiach s individuálnou zástavbou, ak sú
k tomu vytvorené podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 230/1998 Z.z. o chove
hospodárskych zvierat a Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov a iba výnimočne v domoch s pozemkami, ktorých výmera je menšia ako
400 m2, pri dodržaní podmienok o chove príslušného druhu zvierat a ustanovení tohto
VZN.
2. Počet chovaných zvierat je závislý od podmienok vytvorených chovateľom pri
dodržaní ustanovení zákona č. 230/1998 Zb. o chove jednotlivých hospodárskych
zvierat.
3. Čistenie objektov musí byť zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy boli okamžite
odvádzané do vodotesnej žumpy a hnoj denne odstraňovaný do vodotesného hnojiska.
Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ musí mať zabezpečený
odbyt skladovaného hnoja.
4. Chovateľ musí mať pre zvieratá zabezpečený zdroj nezávadnej pitnej vody
5. Chovateľ sa musí postarať o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať
zápach účinným čistením objektov dezinfekciou. Chov zvierat nesmie mať negatívny
dopad na životné prostredie.
6. Chov je zakázaný v bezprostrednom okolí školy, zdravotníckych zariadení, obchodov
s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodných zdrojov.
Čl. 2 Chov hrabavej, vodnej hydiny a drobných hospodárskych zvierat
1. Všeobecné podmienky chovu hydiny sú podrobne uvedené v príslušných
ustanoveniach zákona č. 230/1998 Z.z. V sporných prípadoch o podmienkach chovu,
prípadne zákaze chovu rozhodne Obec Partizánska Ľupča na základe vyjadrenia
štátneho zdravotného ústavu a obvodného veterinára.
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2. Chovateľ je povinný pri chove vodnej a hrabavej hydiny zabezpečiť pre ňu vhodný
ustajňovací priestor, tento pravidelne čistiť, aby sa zamedzilo pôsobeniu plynov
v toxických koncentráciách, v ustajňovacích priestoroch nesmie kvalita ovzdušia
ohrozovať zdravie hydiny. Trus skladovať mimo ustajňovacieho priestoru
a zabezpečiť dostatočných prístup ku krmivu a vode v primeranom množstve a kvalite.
Pri chove hydiny na voľnom priestore treba urobiť opatrenia na ochranu hydiny pred
psami, mačkami a voľne žijúcimi dravcami. Hydina musí mať trvalo možnosť ukryť
sa pred dažďom, slnkom a chladom v prístrešku.
3. Chovateľ je povinný pri chove hrabavej a vodnej hydiny zamedziť vstupu a pohybu
tejto po verejných priestranstvách, chodníkoch, komunikáciách, zelených plochách,
parkoch a pod. Vytváraním zdravých životných podmienok sa zamedzí prípadnému
šíreniu rôznych nákazlivých chorôb v zmysle ustanovení zákona č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí.
4. Chov je zakázaný v bezprostrednej blízkosti školy, zdravotníckych zariadení,
obchodov s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodného zdroja je chov
podmienený súhlasom štátneho lekára.
Čl. 3 Chov králika domáceho
1. Ustajňovacie priestory musia byť z ľahko čistiteľného a dezinfikovateľného materiálu,
podlahy nesmú spôsobovať králikom poranenia. Ohrady a ustajňovacie priestory
musia obmedzovať podmienky vhodné na množenie potkanov a zabraňovať prístupu
múch, komárov a voľne žijúcich dravcov.
2. Spôsob chovu a kŕmenia musí poskytovať všetkým králikom súčasne primeranú
krmnú dávku a dostatočné množstvo zdravotne neškodnej pitnej vody primerane
teplej.
3. V otvorených prístreškoch, v ktorých sú králiky vystavené priamym poveternostným
vplyvom, musia mať ochranu pre ich nepriaznivými účinkami.
4. Všeobecné podmienky chovu sú podrobne uvedené v príslušných ustanoveniach
zákona č. 230/1998 Z.z.
5. Chov je zakázaný v bezprostrednej blízkosti školy, zdravotníckych zariadení,
obchodov s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodného zdroja je chova
podmienený súhlasom štátneho lekára.
Čl. 4 Chov kožušinových zvierat
1. Kožušinové zvieratá treba udržiavať v čistote. Povrchové plochy, s ktorými zvieratá
prichádzajú do styku sa musia čistiť najmenej dvakrát týždenne a dezinfikovať
najmenej dvakrát ročne.
2. Kožušinové zvieratá musia dostať každý deň v pravidelnom čase primerane vyvážené
krmivo a mať stály prístup k vode.
3. Výkaly sa musia pravidelne odstraňovať, manipulácia s hnojnicou a jej skladovanie
nesmie ohroziť zvieratá plynom v zdraviu škodlivých koncentráciách.
4. Podrobnejšie podmienky chovu jednotlivých druhov kožušinových zvierat upravujú
ustanovenia zákona č. 230/1998 Z.z.
5. Na území obce Partizánska Ľupča je chov mäsožravých kožušinových zvierat
podmienený súhlasom veterinára a štátneho ústavu hygieny.
6. Bylinožravé kožušinové zvieratá sa na území obce môžu chovať za predpokladu, že sú
pre ne vytvorené vyhovujúce podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 230/1998 Z.z.
Pri väčšom počte zvierat je chov podmienený vyjadrením štátneho ústavu hygieny
a veterinára.
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7. Chov je zakázaný v bezprostrednej blízkosti školy, zdravotníckych zariadení,
obchodov s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodného zdroja je chova
podmienený súhlasom štátneho lekára.

Čl. 5 Chov včiel
1. Na území obce Partizánska Ľupča je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených
záhradách pri individuálnej bytovej zástavbe v dostatočnej vzdialenosti od obytných
domov, pričom je potrebné vyžadovať stanoviská susedov.
2. V prípade už existujúcich včelstiev, ktoré sa nachádzajú v blízkosti susedných
pozemkov, je nutné oddeliť stanovište včelstiev do susedného pozemku primerane
dlhou ochrannou stenou vysokou asi dva metre z rohoží alebo hustého drôteného
pletiva a iného vhodného materiálu.
3. Vzdialenosť včelstiev od komunikácií musí byť viac ako 25 metrov. Okrem toho je
možné pozemok opatriť ochrannou stenou podobne ako v ods. 2.
4. Včelstvá nie je možné umiestňovať v blízkosti škôl a zdravotníckych zariadení.
5. Letáče je treba orientovať smerom na vlastný pozemok, v prípade, že to nie je možné,
je potrebné vo vzdialenosti 4 metrov od včelínov umiestniť ochrannú stenu do výšky
2 metre
6. V termíne do 25.3 každého kalendárneho roka je potrebné oznámiť osobne alebo
cestou zväzu včelárov trvalé stanoviská včelstiev, zmeny stanovísk počas
kalendárneho roka hlásiť 5 dní vopred.
7. Ochranu včelstiev a prípadné presuny včelstiev riešia vyhlášky č. 37/1963 Zb. v znení
neskorších doplnkov – vyhl. č. 35/1978 Zb. a zákona o veterinárnej starostlivosti č.
337/1998 Z.z.
Čl. 6 Chov holubov
1. Holuby (športové, poštové, úžitkové, ozdobné) je zakázané chovať vo viac bytových
domoch, na balkónoch bytov a v priestoroch spoločne používaných nájomníkmi domu
a v blízkosti prevádzok potravinárskeho charakteru.
2. Na chov holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa/správcu nehnuteľnosti.
Pri udelení súhlasu môže majiteľ určiť aj počet chovaných holubov.
3. Vzdialenosť holubníka od obytných domov musí byť minimálne 15 metrov.
4. V rodinných domoch môže byť holubník súčasťou rodinného domu.
Čl. 7 Chov rýb
1. Priestory pre chov rýb musia zodpovedať biologickým potrebám jednotlivých druhov
rýb s prihliadnutím na hustotu sádky a vekové kategórie, musia umožňovať dennú
kontrolu chovaných rýb, musia mať prívod kvalitnej a zdravotne neškodnej vody.
Rybník treba pravidelne čistiť.
2. Pri chove rýb treba zabrániť prehusteniu rýb.
3. Ryby denne kŕmiť neškodným krmivom v primeranom množstve a kvalite.
4. Teplotu vody pre chov rýb ako i koncentráciu vody upravuje zákone č. 230/1998 Z.z.
Čl. 8 Chov, držanie mačiek a ostatných spoločenských zvierat
1. Chovať alebo držať mačky je zakázané
- v školských zariadeniach pre deti a mládež
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v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej
výroby,
v obchodoch
s potravinami,
v zdravotných
zariadeniach,
v ubytovniach , v zariadeniach, ktoré poskytujú služby.
2. Vo viacpodlažných budovách, ktoré nemajú dvor, záhradu, môžu jednotliví nájomníci
chovať najviac jednu mačku.
3. Chovateľ je povinný
a) zabezpečovať pravidelné očkovanie proti besnote v zmysle zákona
o veterinárnej starostlivosti č. 337/1998 Z.z.
b) dať mačku, ktorá poranila človeka okamžite prehliadnuť
veterinárnym lekárom a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej
prehliadke zvieraťa do 48 hodín.
c) urobiť opatrenia proti nekontrolovateľnému množeniu mačiek,
d) zamedziť voľnému prístupu mačiek do spoločných priestorov
bytových domov a tým obťažovaniu občanov a nájomníkov bytových
domov.
4. Je zakázané ukončiť chov mačky vypustením do voľnej prírody.
5. Všeobecné podmienky chovu ostatných spoločenských zvierat, divých zvierat
a nebezpečných živočíchov sú podrobne uvedené v príslušných ustanoveniach zákona
č. 231/1998 Z.z.
Čl. 9 Chov exotických zvierat
1. Exotické zvieratá sa delia na malé exotické zvieratá a veľké exotické zvieratá. Malé
exotické zvieratá: akvarijné rybky, malé hady a ještery, mloky, korytnačky, exotické
vtáctvo (papagáje, spevavce), škrečky, morské prasiatka, činčily a iné. Veľké exotické
zvieratá, makaky, veľhady, krokodíly, mačkovité šelmy a psovité šelmy a iné.
2. Chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený v obytných aj rodinných
domoch, okrem jedovatých hadov a iných jedovatých zvierat.
3. Chov veľkých exotických zvierat v bytových domoch je zakázaný, v rodinných
domoch na území obce je chov možný len na základe povolenia Obvodného úradu
životného prostredia, k žiadosti je potrebné predložiť stanovisko Obecného úradu
v Partizánskej Ľupči, stanovisko veterinárneho lekára a stanovisko všetkých
dotknutých susedov.
Čl. 10 Všeobecné ustanovenia
1. Vo všetkých veciach, ktoré toto nariadenie ukladá a upravuje môže rozhodovať
starosta obce v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
2. Sporné prípady chovu zvierat, uvedených v tomto nariadení rieši Obec Partizánska
Ľupča po vyjadrení orgánov poverených rozhodovať vo veciach hygienických,
veterinárnych, prípadne iných kompetentných inštitúcií.
3. O chove zvierat uvedených v tomto nariadení, najmä zvierat nebezpečných, po
predbežnom stanovisku orgánov, poverených rozhodovať a konať vo veciach
hygienických a veterinárnych rozhoduje Obec Partizánska Ľupča.
4. Z dôvodu všeobecného alebo verejného záujmu (porušovanie veterinárnych zásad,
nadmerného hluku a zápachu a pod.) môže Obec Partizánska Ľupča obmedziť chov
týchto zvierat, alebo ho zakázať. Majiteľ zvieraťa nesmie obťažovať susedov pachmi,
odpadmi, prachom a hlukom.
5. V takých prípadoch, kde podľa ustanovení tohto nariadenia k chovu zvieraťa je
potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ (majiteľ) povinný oň požiadať pred začatím
chovu.
6. V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom zvierat na území obce rozhoduje
Spoločný obecný úrad, Liptovský Mikuláš, Obec Partizánska Ľupča, stavebný úrad
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a orgány poverené rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych
v zmysle zákona č. 115/1995 Z.z.
7. Hromadné podujatia a môžu uskutočňovať na mieste schválenom Obcou Partizánska
Ľupča a po súhlase orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach hygienických
a veterinárnych.
8. Chovateľ (majiteľ) je zodpovedný za škodu spôsobenú zvieraťom a má povinnosť ju
nahradiť podľa všeobecne platných predpisov.
9. Chovateľ (majiteľ) je povinný infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z takéhoto
ochorenia, ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia
okamžite, bez prieťahov vykonať.
10. V prípade opakovaného porušenia ustanovení tohto nariadenia zo strany chovateľov
(majiteľov) zvierat, môže mať za následok prechodný alebo trvalý zákaz držania
domácich zvierat.
11. Za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejných priestranstvách zodpovedá
majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, tak majiteľ, prípadne užívateľ alebo správca
verejného priestranstva.
12. Všetky zvieratá je zakázané týrať v zmysle zákona č. 115/1995 Z.z. Pod pojmom
týranie sa rozumie spôsobenie bolesti alebo utrpenia zvieraťu.
Je zakázané:
a) bez vážneho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie alebo
utrpenie, uvádzať do stavu úzkosti a strachu
b) nútiť zviera na výkon, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým
schopnostiam, alebo zaobchádzať so zvieraťom tak, aby viedlo k jeho
neúmernému fyzickému vyčerpaniu
c) obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných dôvodov
d) štvať zvieratá proti sebe bez toho aby to vyžadoval lov alebo
poľovnícky výcvik,
e) amputovať pazúry, zbaviť mäsožravcov zubov, onemieť alebo oslepiť
zviera z iných ako zdravotných dôvodov,
f) bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera
g) chovať zvieratá tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie,
h) usmrcovať zvieratá utopením alebo udusením, použitím jedov a drog
(s výnimkou deratizácie), elektrickým prúdom s výnimkou tlmenia
nebezpečných nákaz.
13. Ustanovenie tohto nariadenia pri dodržaní veterinárno – zdravotných predpisov sa
nevzťahuje na príslušné atrakcie cirkusov a výstavy zvierat.
14. K usporiadaniu výstav (burzy zvierat), k umiestneniu cirkusu a zverincov sa musí
vyžiadať súhlas príslušného úradu životného prostredia a veterinárnej služby.
Čl. 11 Pokuty
1.
Za porušenie ustanovení tohto záväzného nariadenia fyzickou osobou sa postihuje ako
priestupok podľa § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov,
prípadne v rámci priestupkového konania pokutou vo výške podľa charakteru priestupku.
2.
Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce.
3.
Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu , ak právnická osoba poruší
nariadenie obce podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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Čl. 12 Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú
1. Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupča
2. Obecný úrad v Partizánskej Ľupči
3. príslušné orgány štátnej správy
Ak príslušný orgán, Obecný úrad v Partizánskej Ľupči zakáže chov zvieraťa a ak chovateľ
v stanovenej lehote nevyhovie právoplatnému rozhodnutiu, zabezpečí sa výkon rozhodnutia
prostredníctvom veterinárnej správy.
Čl. 13 Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
3.9.2007.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 3.9.2007
Ľubomír F R I Č
starosta obce
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