
 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č.1/2021  

o chove a držaní zvierat na území Obce Vydrník 
 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Vydrník vydáva podľa §6, ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, vyhlášky MP SR č. 123/2007 o podrobnostiach 

o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky, vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto nariadenia je: 

a) Upraviť 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) Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci 

2. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných zvierat 

a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. 

3. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na: 

a) Chov a držanie sprievodných psov a pre invalidné a nevidiace osoby 

 

II. Základné ustanovenia 

1. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá, len ak sa budú 

dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú 

obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení. 

2.Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné 

zárobkové účely. 

 

III. Základné pojmy 

1. Hospodárske zviera je každé zviera, ktoré sa chová a drží najmä na účely úžitkovej 

produkcie. 

2. Spoločenské zviera je každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti, 

najmä pes, mačka, fretka a pod. 

3. pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto: 

a) Úžitkové: kôň, ošípané, ovce, kozy, hovädzí dobytok 

b) Úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily 

c) Spoločenské a domáce: pes, mačky, fretka, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy 

d) Ostatné zvieratá 

4. Chovateľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá chová hospodárske zvieratá, hoci len prechodne. 

5. Majiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá je vlastníkom zvieraťa. 

6. Držiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie zodpovedná osoba – fyzicky a psychicky 

spôsobilá sprevádzať alebo manipulovať so zvieraťom, alebo taká osoba, u ktorej sa zviera 

nachádza aj prechodne. 

7. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bola 

sám napadnutý, alebo vyprovokovaný. 



 

IV. Evidencia psov 

 

1.  Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. 

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní po nadobudnutí psa. 

2.   Evidenciu psov vedie obec. 

3.  Každú sumu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 

do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes 

evidovaný. 

4.  Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný do 14 dní oznámiť obcí, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za 

úhradu vydať náhradnú známku.  

 

V. Práva a povinnosti chovateľa 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 súlade s nariadeniami vlády SR so 

zameraním na ochranu zvierat. 

2. Chovateľ, majiteľ držiteľ zvieraťa je povinný: 

a) Dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa, 

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 

a v spoločných priestoroch obytných domov. 

d) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých 

mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu 

a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny. 

e) Dať zviera, ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi, 

výsledok vyšetrenia odovzdať poškodenej osobe a dodržať určené veterinárne 

karanténne opatrenia, určené ošetrujúcim veterinárnym lekárom. 

3.  Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť 

Obecnému úradu, ktorý  im vydá osvedčenie o zápise do evidencie.  

4. Pre uskladnenie tuhých odpadov (hnoj) vybudovať nepriepustné hnojiská 

5. Chovateľ je povinný na požiadanie Obecného úradu dokladovať spôsob nakladania 

odpadmi, ktoré vznikajú pri chove zvierat. 

6. Chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho. 

7. Chovateľ je povinný dbať, aby zviera neohrozovalo spoluobčanov. 

8. Chovateľ nesmie chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami 

alebo navzájom spôsobovali utrpenie. 

 

VI. Podmienky chovu zvierat na území obce Vydrník 

1. Chov hospodárskych zvierat 

Obmedzenie chovu a držania zvierat v obci Vydrník: 

Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. Vstup so 

zvieraťom je zakázaný do areálov a do budov vo vlastníctve obce. S výnimkou vodiacich 

psov. 

Je zakázané chovať hospodárske zvieratá: 

 V bezprostrednom okolí školy, materskej školy, obchodov s potravinami, reštaurácií 

a v ochrannom pásme vodných zdrojov. 

 



 

2. Chov hospodárskych zvierat úžitkových veľkých 

a) Počet chovaných zvierat je závislý od podmienok a bude posudzovaný individuálne. 

Chovať hospodárske zvieratá úžitkové veľké v oblastiach s individuálnou zástavbou možno 

iba výnimočne. 

Chov úžitkových zvierat je 

- je povolený len od vzdialenosti nad 50m od obytných priestorov 

- vo vzdialenosti kratšej ako 50m len s písomným súhlasom susedov v okruhu min.50m 

s úradne osvedčeným podpisom: za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj 

vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy 

chovaných zvierat (napr. zápach a hluk)   

 povolený len so súhlasom majiteľa alebo správcu domu 

 povolený v individuálnych prípadoch posúdením hygienika, veterinárneho lekára 

obce 

b) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný zachovať medzi chovnými zariadeniami 

a medzi uličnou čiarou vzdialenosť min. 10 m, od obytných domov min. 15 m, v susedstve 

bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30 m a od individuálneho vodného zdroja 

najmenej 15 m. Ďalej je povinný pravidelne čistiť chovné zariadenie, ktoré musí mať 

napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat musia byť dodržané všetky hygienicko- 

epidemiologické normy. 

c) hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do 

vybetónovanej jamy a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od 

individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30 m. Hnojisko musí byť 

dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat. 

Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ musí mať zabezpečený odbyt 

skladovaného hnoja. Tekuté exkrementy musia byť odvádzané do vodotesnej žumpy a 

majiteľ, držiteľ alebo chovateľ musí mať zabezpečený vývoz fekálií zo žúmp na miesta na to 

určené. 

c) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie hlodavcov a 

hmyzu v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach účinným 

čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska. 

d) chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených 

priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. 

 

3. Chov úžitkových zvierat malých 

a) Podmienky chovu malých úžitkových zvierat sú podobné ako pre chov veľkých úžitkových 

zvierat pričom pri chove viac ako 50 ks. je majiteľ, držiteľ alebo chovateľ povinný ohlásiť 

obci chov zvierat pred začatím chovu. Počet a druh chovaných zvierat je závislý od 

podmienok a bude posudzovaný individuálne a chov týchto zvierat je povolený len s 

písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m s úradne osvedčeným podpisom: za 

vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, 

pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat (napr. zápach, hluk). 

 

b) počet chovaných malých úžitkových zvierat je daný základnými veterinárnymi normami. 

 

c) kožušinové zvieratá sa v zastavanom území môžu chovať za predpokladu, že sú pre ne 

vytvorené vyhovujúce podmienky. Pri chove väčšieho množstva zvierat budú podmienky 

chovu posudzované hygienikom a veterinárom. 

 

4. Chov spoločenských zvierat  



Všeobecné podmienky 

a) každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov 

b) chov alebo držanie troch a viac psov je povolený len s úradne osvedčeným písomným  

    súhlasom susedov v okruhu min. 50 m. 

c) zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením obce  

     a RVPS 

d) Zodpovednosť chovateľa 

 Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá 

je psychický a fyzický spôsobila a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je 

povinná predchádzať tomu, aby pres útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka 

alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, 

ktoré by pes mohol spôsobiť. 

 Pri vodení psov mimo objektu alebo ohradeného pozemku patriaceho chovateľovi psa, 

musí byť pes vedený na vodítku, označený registračnou známkou a musí mať 

nasadený náhubok. 

 Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol.  

 Chovateľ, majiteľ spoločenského zvieraťa plne zodpovedá za dodržovanie VZN. 

 Psy bez dozoru a voľne sa pohybujúce na verejných priestranstvách sa považujú za 

túlavé psy a budú sa odchytávať na základe zmluvy o odchyte túlavých zvierat. 

Zároveň obec bude nasledovane žiadať majiteľa odchyteného zvieraťa o úhradu 

faktúry spojenú s odchytom. 

e) Je zakázané: 

 Chovať trvale psov, mačky a hospodárske zvieratá na balkónoch, v pivničných 

priestoroch alebo garážach. 

 Ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody, chovateľ, majiteľ 

nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom sa ho zbaviť. 

 

VII. Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí občan tým že: 

a) Poruší všeobecné záväzné nariadenie a predpisy upravujúce povinnosti na úseku 

veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa, zdravotné prepisy týkajúce sa VŽP  

b) Poruší zásady chovu, ktoré sa týkajú predchádzaniu nákazám a iným hromadným 

ochoreniam. 

c). Ak nastane chov úžitkových zvierat bez súhlasu susedov 

2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 

a) Neprihlási psa do evidencie 

b) Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 

3. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:  

a) Neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol 

b) Nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 

c) Evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa 

d) Ak pes nebude mať nasadený náhubok pri jeho vodení mimo objektu alebo ohradeného 

pozemku patriaceho chovateľovi psa. 

e) Ak sa bude pes svojvoľne pohybovať po verejnom priestranstve. 

 

VIII. Kontrola a sankcie 



1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta 

obce, poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného úradu, poverení členovia 

komisií obecného zastupiteľstva. 

2. Za porušenie jednotlivých ustanovené tohto nariadenia budú fyzické osoby postihované 

podľa ustanovení § 46, 47, 48, 49 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

3. Obecný úrad môže pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu fyzickej 

osobe do 166 € 

4. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do 

výšky 1666 €. 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. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu 

uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v bode 3 a 4. 

6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

7. Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže obec Vydrník 

v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nariadiť opatrenia, resp. 

obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom 

termíne na náklady chovateľa, majiteľa, resp. držiteľa. 

 

 

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Poplatok za psa je určený vo VZN č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vydrník a jeho dodatkoch 

2. Na tomto VZN č. 1/2021 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku dňa 

05.03.2021 uznesením č.203/2021. 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku. 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 22.03.2021 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený: 04.01.2021  

VZN č.1/2021 schválené: 05.03.2021 

VZN č.1/2021 vyvesené: 08.03.2021 

 

 

 

 

                                                                                     –––––––––––––––––––––– 

                                                                                        Mgr. Jozef Bizoň  

                                                                                              starosta obce 


