OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO HÔRKY
okres Žilina, PSČ 010 04

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE Č. 1/2007
Obecného zastupiteľstva obce Hôrky

Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky na základe § 4 a § 6 ,
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe
zákona číslo 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti, zákona
číslo 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a zákona číslo
287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o chove a držaní zvierat na území obce
HÔRKY
ods. I
Základné

ustan ovenie

Na území obce H ô r k y možno chovať a držať zvieratá pri dodržaní
zdravotných, hygienických, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak zachovajú
podmienky uvedené v tomto nariadení, dodržia predpisy na ochranu životného
prostredia a nezapríčinia porušovania zásad spolunažívania.

ods. II
Predmet nariadenia
1. Chovateľ je každý, kto z akýchkoľvek dôvodov chová, hoci aj prechodne,
zvieratá a hydinu. Nariadenie sa vzťahuje na chovateľov, ktorí sú fyzickými a
právnickými osobami bez rozdielu.
2. Nariadenie sa vzťahuje na chov a držanie týchto zvierat:
a.) hospodárske zvieratá
- úžitkové zvieratá
( kone, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, pštrosy)

- kožušinové zvieratá
(líšky, norky, nutne, Činčily a iné )

- drobné zvieratá
( vodná a hrabavá hydina, domáci králik )

- včely
- holuby
( poštové, športové, ozdobné a úžitkové )

b.) spoločenské zvieratá
( psy, mačky )

c.) exotické zvieratá
- malé
(akvarijné rybky, korytnačky, spevavé a okrasné vtáctvo, chrčky,
peruánske morčatá, malé plazy )

- veľké
( opice, veľké plazy, mačkovité šelmy a iné )

d.) divo žijúce zvieratá

ods. III
Vymedzenie oblastí pre chov a držanie zvierat
1. Hospodárske zvieratá uvedené v § 2 odst. a, sa môžu chovať a držať na území
celej obce pri dodržaní hygienických, veterinárnych a zdravotných opatrení.
2. Drobné hospodárske zvieratá sa môžu chovať na území celej obce v
uzatvorených dvoroch rodinných domov obyvateľmi, ktorí majú v obci trvalé
alebo prechodné bydlisko pri dodržaní hygienických a veterinárnych opatrení.
3. Spoločenské zvieratá sa môžu chovať na území celej obce obyvateľmi, ktorí
majú v obci, v mieste chovu, trvalé alebo prechodné bydlisko pri dodržaní
hygienických a veterinárnych opatrení.
4. Exotické zvieratá sa môžu chovať a držať na území celej obce pri dodržaní
hygienických a veterinárnych opatrení.
5. Chovať nebezpečné živočíchy je zakázané na celom území obce, s výnimkou
chovu v úradne registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia
Okresného úradu v Žiline - odbor životného prostredia a odbor veterinárnej

starostlivosti. Nebezpečným zvieraťom sa rozumie divé zviera alebo iný
živočíšny bezstavovec, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické danosti je
schopný ohroziť život alebo zdravie človeka.
6. Divo žijúce zvieratá je na území obce chovať zakázané, s výnimkou chovu
úradne registrovaných zariadení na základe osobitného povolenia Okresného
úradu v Žiline - odbor životného prostredia a odbor veterinárnej starostlivosti.
Divo žijúcim zvieraťom sa rozumie zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu
alebo sa narodilo v zajatí a je držané v zajatí.
7. Chov chránených živočíchov mimo prirodzeného výskytu v biotopoch je na
území obce zakázaný, s výnimkou chovu úradne registrovaných zariedení, na
základe osobitného povolenia Okresného úradu v Žiline - odbor životného
prostredia. Chráneným živočíchom sa rozumie chránený druh zaradený do
zoznamu chránených druhov živočíchov ustanoveného všeobecne platným
právnym predpisom Ministerstva životného prostredia alebo druh chránený
medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

ods. IV
Práva a povinnosti chovateľov zvierat
1. Chovateľ má právo:
a.) na chov zvierat umožnený týmto nariadením,
b.) na úhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieraťu podľa všeobecne
platných právnych predpisov.
2. Chovateľ je povinný:
a.) zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie odpovedajúce jeho
fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu,
b.) zabezpečiť hygienickú likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť
nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách a
spoločných priestoroch,
c.) nedovoliť bez dozoru voľný pohyb zvierat na verejne prístupných
miestach,
d.) nedovoliť aby chov rušil, obťažoval, alebo ohrozoval spoluobčanov,
e.) dodržiavať veterinárne predpisy o chove zvieraťa, zabezpečovať
pravidelné povinné očkovanie,
f.) infekčné ochorenie zvieraťa a podozrenie z takéhoto ochorenia, alebo
uhynutia na infekčné ochorenie ihneď oznámiť na Okresnom úrade
- odbor veterinárnej starostlivosti v Žiline a nariadené opatrenia bez
prieťahov vykonať,
g.) dať zviera, ktoré poranilo človeka bezodkladne prezrieť
veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o prehliadke zvieraťa odovzdať
poškodenému,
h.) zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého zvieraťa ( úžitkové hosp.
zvieratá, kožušinové zvieratá, spoločenské zvieratá, veľké exotické zvierala),

i.) uhradiť škodu spôsobenú zvieraťom podľa všeobecne platných
právnych predpisov.

3. Chovať alebo držať divo žijúce zvieratá možno len na prevádzkovanie:
a.) zoologických záhrad, zooparkov alebo cirkusov
b.) zverofariem
c.) poľovníctva a rybárstva
d.) vivárií, akvárií, terárií alebo iných osobných zariadení.

ods. V
Chov úžitkových zvierat
1. Úžitkové zvieratá možno chovať iba v oblasti s individuálnou bytovou
výstavbou a iba výnimočne v domoch s pozemkami, ktorých výmera je menšia
ako 400 m2.
2. V zastavanom území možno chovať maximálne dva kusy podľa druhu. Počet
chovných zvierat je závislý od podmienok na chov a účely. Každý prípad
bude posudzovaný individuálne.
3.) Chov úžitkových zvieral je podmienený súhlasom majiteľa alebo správcu
domu, v zvláštnych prípadoch posúdením okresného hygienika, okresného
veterinára a so súhlasom dotknutých susedov.
4.) Chovateľ úžitkových zvierat je povinný zachovať medzi objektami, v ktorých
sú zvieratá umiestnené a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m od
okraja I. pásma hygienickej ochrany individuálneho zdroja vzdialenosť
najmenej 15 m, od okien obytných objektov susedov vzdialenosť najmenej 5
až 10 m a od hranice susedov najmenej 2 m. Ak sa vzdialenosť nedá
dodržať, je k umiestneniu chovu potrebný súhlas dotknutých susedov.
Výnimku tvorí chov hydiny ( kury, husi, morky, kačky a iná drobná hydina ).
5. Pri zariaďovaní nových objektov a pri adaptácii jestvujúcich objektov pre
chov zvierat musí chovateľ postupovať podľa stavebného zákona. Výstavba
nových objektov a adaptácia jestvujúcich objektov je podmienená súhlasným
záväzným stanoviskom obce.
6. Čistenie objektov musí byť zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy boli
okamžite odvádzané do vodotesnej žumpy. Hnoj musí byť denne
odstraňovaný do vodotesného hnojiska, ktoré musí byť vzdialené od uličnej
čiary najmenej 15 m, od hranice susedného pozemku najmenej 5 m a od
hranice I. pásma hygienickej ochrany individuálneho vodného zdroja
najmenej 30 m. Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou, musí byť
dimenzované na množstvo hnoja, ktoré chovné zvieratá vyprodukujú za 6
mesiacov. Chovateľ musí mať zabezpečený odbyt skladovaného hnoja.

ods. VI
Chov kožušinových zvierat

1. Mäsožravé kožušinové zvieratá možno chovať len na území mimo obytných a
záhradkárskych zón obce. Ich chov je podmienený súhlasom okresného
veterinára a okresného hygienika v Žiline.
2. Bylinožravé kožušinové zvieratá možno chovať v zastavanom území, ak sú
pre ich chov vytvorené vyhovujúce podmienky ( § 5 odst. 3 - 6 ). Chov je
podmienený súhlasom dotknutých susedov. Podmienky chovu väčšieho
množstva zvierat musí individuálne posúdiť okresný veterinár a okresný
hygienik.

ods. VII
Chov drobných zvierat
1. Na území obce H ô r k y je chov drobných zvierat povolený.
2. Chovateľ je povinný vytvoriť pre chov vyhovujúce hygienické podmienky a
zabezpečiť ohradené miesto, pričom plocha výbehu pre hrabavú hydinu musí
byť najmenej l m2 pre jeden kus, pre vodnú hydinu je plocha pre chov
najmenej 2 m2 pre jeden kus.
3. Chov drobných zvierat v bezprostrednom okolí škôl a zdravotných zariadení
( v okruhu 50 in ) je podmienený súhlasom okresného hygienika v Žiline.

ods. VIII
C h o v včiel
1. Chov včiel je povolený na celom území obce H ô r k y, ak sú splnené
podmienky podľa § 3 odst. 1. V zastavanom území je chov včiel podmienený
súhlasom dotknutých susedov.

ods. IX
Chov holubov
1. Chov holubov je povolený na celom území obce H ô r k y, ak sú splnené
podmienky podľa § 3 odst. l nariadenia.
2. Je zakázané chovať holuby ( športové, poštové, ozdobné, úžitkové ) v bytových
domoch, na balkónoch bytov, v miestach a priestranstvách užívaných
nájomníkmi domu.
3. Vzdialenosť holubníka od obytných objektov musí byť najmenej 10 m.
4. V rodinných domoch môže byť súčasť domu.

ods. X
Chov spoločenských zvierat - chov psov
1. Chov spoločenských zvierat - psov je podmienený na celom území obce

H ô r k y, ak sú splnené podmienky podľa § 3 odst. 3 a § 4 nariadenia a len
vtedy, ak každý, kto chová alebo drží psa, môže mu zabezpečiť umiestnenie,
starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických
podmienkach zodpovedajúcich jeho fyzickým a etnologickým potrebám,
poskytnúť mu v dostatočnom množstve krmivo a vodu, umožniť mu
primeraný pohyb a urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku. Pes sa nesmie
chovať alebo držať ako spoločenské zviera, ak nie sú pre chov splnené všetky
podmienky.
2. Chovateľ je povinný:
a.) do 5 dní od nadobudnutia prihlásiť na Obecnom úrade vo Hôrkach a
v bytových domoch predložiť súhlas majiteľa a správcu domu, ktorí
môžu s chovom psa podmieniť súhlasom dotknutých susedov,
b.) po prihlásení psa bude psovi pridelená evidenčná známka za úhradu,
ktorú určí Obecný úrad vo Hôrkach. Pri vodení psa na verejné
priestranstva, do spoločných priestorov a do dopravných
prostriedkov je chovateľ povinný zabezpečiť, aby pes bol evidenčnou
známkou označený,
c.) v záujme dodržiavania hygieny, čistoty verejných priestranstiev,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a dobrého
občianskeho spolunažívania musí chovateľ dodržiavať tieto
zásady:
- chovať a držať psa v čistote
- na verejných priestranstvách, v hromadných dopravných
prostriedkoch a v spoločenských priestoroch ( kde nieje zákaz
vodenia psov ) opatriť psa náhubkom a vodiť na vodidle,
povinnosť opatriť psa náhubkom sa nevzťahuje na vodenie
označených záchranárskych psov a doprovodných psov pre
invalidné a nevidiace osoby,
- zabezpečiť vodenie psa na verejnosti osobou staršou ako 12
rokov, ktorá je fyzicky schopná psa zvládnuť,
- dbať, aby pes neznečisťoval okolie, nepoškodzoval kvetinové
záhony, vysokú a nízku zeleň,
- ihneď odstrániť nečistotu spôsobenú psom,
- zabezpečiť pravidelné očkovanie proti besnote a iným chorobám,
- pri ochorení psa zabezpečiť veterinárnu prehliadku,
- dať psa, ktorý poranil človeka bezodkladne prehliadnuť
veterinárnemu lekárovi a vydať zranenému občanovi potvrdenie
o výsledku zdravotnej prehliadky psa,
- zodpovedať za škodu spôsobenú psom a nahradiť ju podľa
všeobecne platných právnych predpisov,
- stratu psa, úhyn psa, alebo akúkoľvek zmenu v jeho chove, stratu
alebo odcudzenie evidenčnej známky, je chovateľ povinný ohlásiť
do 3 dní na Obecnom úrade vo H ô r k a c h,
- dodržiavať poplatkovú povinnosť podľa VZN obce H ô r k y o
poplatkoch,
d.) každý, kto prichytí túlavého psa, je povinný oznámiť to najneskôr do
3 dní na Okresnom úrade v Žiline- odbor veterinárnej starostlivosti,
3. Chovať a držať psa je zakázané:
a.) na balkónoch a loggiach bytov, v spoločenských priestoroch bytových

domov,
b.) zariadeniach pre deti a mládež,
c.) prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania,
potravinárskej výroby a obchodoch s potravinami, v zdravotných
zariadeniach.
4. Prinášanie a vodenie psov ( okrem služobných a doprovodných ) je zakázané:
a.) do priestorov, kde je zakázané ich chov alebo držanie,
b) na detské ihriská, športové ihriská, cintoríny,
c.) na všetky miesta opatrené upozornením na zákaz vodenia psov.
5. Chovateľ nesmie cvičiť psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a
kondícii, najmä:
a.) riešime nútiť psa na výkon presahujúci jeho schopnosti alebo
prirodzenú silu,
b.) nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo
zbytočnú bolesť, utrpenie alebo úzkosť.
6. Na území obce H ô r k y sa zakazuje chovať psov, ktorí vznikli krížením a
chovom za účelom agresivity.
7. Chovateľ psa musí zabrániť voľne držanému psovi na oplotenom pozemku
priamy prístup k časti plota na styku s chodníkom pre chodcov, miestnu
komunikáciu tak, aby pes neobťažoval chodcov, alebo aby sa dostal na cestu
a behal po obci.
8. Počas jazdy na bicykli na verejných komunikáciách je vedenie psa cyklistom
zakázané.

ods. XI
Chov spoločenských zvierat - chov mačiek
1. Chov spoločenských zvierat - ďalej len mačiek je povolený na celom území
obce H ô r k y. V bytových domoch môžu jednotliví nájomníci chovať najviac
jednu mačku vo svojom byte, k chovu viacerých mačiek musia mať súhlas
dotknutých susedov.
2. Chovateľ mačky je povinný dodržiavať pravidlá dobrého občianskeho
spolunažívania:
- dbať, aby mačka neznečisťovala spoločné priestory,
- ihneď odstrániť nečistotu spôsobenú mačkou,
- zabezpečiť povinné ochranné očkovanie proti besnote a iným chorobám,
- pri ochorení mačky zabezpečiť veterinárnu prehliadku,
- vykonať opatrenie na zabránenie neplánovaného a nežiadúceho
rozmnožovania,
- chovateľ nesmie mačku opustiť alebo vyhnať s úmyslom zbaviť sa jej,
- dať mačku, ktorá poranila človeka bezodkladne prehliadnuť
veterinárnemu lekárovi a vydať zranenému občanovi potvrdenie o
výsledku zdravotnej prehliadky mačky.

3. Každý, kto prichýli túlavú mačku, je povinný oznámiť to na Okresnom
úrade v Žiline - odbor veterinárnej starostlivosti.
4. Chovať a držať mačku je zakázané:
a.) na balkónoch a loggiách bytov, v spoločných priestoroch bytových
domov,
b.) v zariadeniach pre deti a mládež,
c.) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania,
potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami a zdravotných
zariadeniach.

ods. XII
Chov exotických zvierat
1. Chov malých exotických zvierat je povolený na celom území obce H ô r k y.
2. Chovať a držať malé exotické zvieratá je zakázané:
- na balkónoch a loggiach bytov, v spoločených priestoroch
bytových domov bez súhlasu majiteľa a správcu domu, ktorý
môže súhlas podmieniť súhlasným stanoviskom dotknutých
susedov.
3. Zakazuje sa vykladať spevavé vtáky a ozdobné vtáctvo na balkón a
loggie bytových domov pred 6,00 hod. a po 20, 00 hod.
4. Chov veľkých exotických zvierat je povolený len v úradne registrovaných
zariadeniach na základe osobitného povolenia Okresného úradu v Žiline odbor veterinárnej starostlivosti.

ods. XIII
Zvláštne povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti
1. Obec Hôrky vo verejnom záujme zabezpečí odchyt túlavých zvierat.
Likvidáciu túlavých zvierat eutanáziou vykoná veterinárny lekár, ktorý je
Okresným úradom v Žiline - odborom veterinárnej služby pre obec H ô r k y
poverený. Veterinárny lekár môže rozhodnúť o umiestnení túlavého zvieraťa
v karanténnom zariadení Okresného úradu v Žilina - odbor veterinárnej
starostlivosti a o nutnej dobe na pozorovanie umiestneného zvieraťa.
2. Náklady na likvidáciu entanáziou znáša chovateľ, u zvierat bez zisteného
majiteľa sú náklady hradené z rozpočtu obce H ô r k y.

3. Odchyt túlavých zvierat vykonáva organizácia na to oprávnená.
4. Za odstránenie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách zodpovedá
majiteľ zvieraťa, ak nie je známy, tak obec H ô r k y.

ods. XIV

Spoločné

ustanovenia

1. V prípadoch porušeniu ustanovení tohto Všeobecného záväzného nariadenia
obce Hôrky zo strany chovateľov, resp. držiteľov zvierat, môže
Obecný úrad vo H ô r k a c h vydať chovateľovi prechodný alebo trvalý
zákaz chovu zvierat.

ods. XV
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodžiavania tohto Všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú:
1. starosta obce H ô r k y.
2. poslanci Obecného zastupiteľstva obce H ô r k y.
3. Obecný úrad vo H ô r k a c h,
4. členovia komisie poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a
životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve obce Hôrky

ods. XVI
Záverečné ustanovenia
1. Chovatelia zvierat nespútajúci podmienky chovu podľa tohto Všeobecného
záväzného nariadenia sú povinní svoj chov zvierat prispôsobiť k podmienkam
stanovených v tomto Všeobecnom záväznom nariadení do termínu
.....................................

2. Porušenie ustanovení tohto Všeobecné záväzného nariadenia obce H ô r k y
sa rieši v priestupkovom konaní, ak nejde o trestný čin.
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce HÔRKY bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva obce H ô r k y dňa 3.5.2007 a
nadobúda

účinnosť

dňom 22.5.2007
4. Dňom 22.5.2007 stráca účinnosť doterajšie platné Všeobecné záväzné
nariadenie.
Miroslav Brym
starosta obce Hôrky

