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VŠnOBECN n ZÁVÁZIVÉ NARIADENIE OBCE

MARcnrovÁ
č.1l20l7

o Podmienkach drŽania úŽitkových zvierat a včiel na územíobce Marcelová
obecné zastupitel'stvo obce Marcelová v zInysle ustanovenia § 6 ods. l zákona
SNR č. 369l1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorŠÍchzmien a doplnkov a v súlade so zákonom
č. 48812002 Z.z,
oveterinárnej starost|ivosti vznení neskorších zmien adoplnkov, vydáva toto všeobecne
závázné
nariadenie, ktoré uPravuje nicktoré podmienky o držat,lízvieratnaúzemi obce
Marcelová.

§1
úvodnéustanovenia

l.

ÚČelom tohto vŠeobecrte záyázného rrariadenia (d'alej len ,,nariadenie") je upravit'bližšie
PodmienkY clrovu a držania zvierat na území obce, vymed zit' práva a povinnosti
clrovatel'ov a drŽitelbv hospodárskych a domácich zvierat, zabezpečit' a regulovat'chov
zv ier at, zabezpečit' č i stotu a bezpečn ost' v obci.

2, Ustanovenia tohto naradenia

sa nevzt'ahujú na:

a) chov držanie psov a mačiek
b) cirkusY, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia

osobitné právne predpisy

3. Na Území obce Marcelová možno držat'achovat' zvieratápridodržaní hygienických,

veterinárnYch, stavebných podmienok a pri súčasnomdodržanípredpisov zmysle platných
zákonov o ochrane Životného prostredia, o ochrane zvierata za podmienok dodržania
všetkých ustanovení tohto nariadenia.
4. Chovom a drŽaním zvierat na územíobce nesmie bY' porušov artý zákon o veterinárnej
starostlivosti, Právne predpisy ýkajúce sa ochrany životnéhoprostredia, ako aj zásady
týkajúce sa obČianskeho spolužitia podl'a Občianskeho zákonníka 40l1964 Zb.
5. Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
6. Chov domácich a Úžitkových zvierat pre podnikatel'ské účelyvyžad uje realizáciu farmy
Podl'a stavebných predpisov a príslušnépovolenie/živnostenský list, osvedčenie SHR a
pod./.

§2

Vymedzenie základných pojmov

l.
2.

Chovatel'om, majitel'orn alebo držitel'orn zvierat jekaždáfyzická alebo právnická osoba, ktorá zviera
chová, vlastní alebo drží.
SPoloČenským zvierat'om sa rozumie každézviera clrované človekorn predovšetkým v jeho
donlácnosti.

3. PríPustný PoČet clrovaných, držanýclr zvierat je také mrrožstvo zvierat,

ktoré je považované
z lr|'adiska možnostíochrany l'udského zdravia, prírody a životnéhoprostredia za maximálne
tnožné.

Naradenie sa vzt'ahuje Ila chov a clržarrie týchto z,vieraí:
a) vel'ké hospodárske zvieraíá (hovádzí dobytok. kóri. osol, mulica, poník
a
b) stredné hospodárske zvieraIá (ošípaná. koza. ovca a pod.)

p<ld.)

c) malé drobné hospodárske zvieratá (hydina, krá|ik a pod.)
d) holuby

e) kožušinovézvieraíá chovanó pre kožušiny (nutria. činčila,norka a pod.)

f) včely

g) rna|é exotické zvieratá (korytnačky. plaz&, drobné hlodavce
a pod.)

§3

Obmedzenie pre chov a držanie zvíerat

l,

Chov zvierat uvedených v § 3 PÍsrn, a) až e) je povolený na miestach, kcle to urnožňujú
veterinárne
a hygienické predpisy a kde to nezakazuje toto nariadenie.
Povolenie na chov chránených živočíchov,alebo obchodovanie s nimi povol'uje
okresný úrad,
odbor starostlivosti oŽivotné prostredie, bez ktorého nie je chov chránených zvierat na území
obce
povolený.

V prípade chovu chránených ŽivoČÍchov sa chovatel' riadi

zákono m č. 54312002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny a súvisiacich predpisov.
2. Chov sPoloČenských zvierat za účelomich rozmnožovanie alebo obchodu s nimi (chovné stanice)
móŽu vYkonávat'len sPÓsobilé osoby po písomnom oznámerríorgánu ochrany zvieraí(§35
ods.
PÍsrn. a) zákona Č- 48812002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektoých zákonov).

l

Miesto zariadenia chovnej stanice musí byt'vopred prekonzultovarré o odsúhlasené na obecnom

úrade - stavebný úrad.

3. Chov vel'kých, stredných

a rnalých hospodárskych zvieratje zakázanéchovat' adržat' vo všetkých
tových domoch.
4. Obmedzenie resP. zákazsa nevzt'ahuje na hospodárske dvory fariem, ktoré majú osobitné
Povolenie Pre vel'kochovy zvierat a ktoré spÍiia;n osobitné podmienky stanovené stavebnými a
veterinárnytni predpismi a predpisrni ochrany zdravia a hygieny.
5. Obmedzenie drŽania a chovu zvierat sa nevzt'ahuje na časti a lokality v extraviláne obce za
Dodržania platných právrrych predpisov upravujúcich chov adržanie zvierat,
6. Chov, držanie a vodenia zvierat je zakázané,.
b5

- na miestach, kde s chovom a držanímnesúhlasí obec, Regionálna veterin árna apotravinová
správa a okresný úrad, odbor starost|ivosti o životnéprostredie .
- na detských ihriskách, verejných priestranstvách, v predškolských a školských zariadeniach.

v zdravotníckom zariadenÍ, cintoríne, na miestach vymedzených na každodenný krátkodobí
oddych.

7. ObjektY Pre zvieratá musia spÍiiaťplatné veterinárno-hygienické predpisy pre daný druh
zvieraí.

a počet

8. Na Území obce je moŽIré umiestnit'rodiny včiel v ohradených záhradáchv intraviláne obce so
súhlasom vlastníkov susednýclr nehnutel'ností. Úl'musí byt orientovaný tak, aby letáče boli
nasrnerované na váčšiučasťvlastnélro pozemku chovatel'a.

§4

Práva a povinnosti chovatel'a, majitel'a, držite|'a zvierat.

l.

Chovate

I'. rna.iitel', alebo drŽitel'má právo tra clrov zvierat len za podnlienok daných
zákorrom č.
48812002 Z.z. a za podrnienok stanovenýclr týmto nariadením, ak:

a) zabezpečí dostatočnúvýživu
b) riadne sa o zvierat stará

c) zviera untiestni v priestore zodpovedajúconljeho fyziologickýrl potrebám a správaniu
d) zvierat'u zabezpečípotrebnú vol'nost' pohybu

2. Clrovatel', majitel', držitel'zvierat'a je povinný:

a) dbat' na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb clrovaného zvierat'a, správne
rnaniPulovat'a skladovat'potravu a mat' zabezpečenúhygienickú likvidáciu exkreI-nentov

b) zabezPečit'clrov a správanie zyieraťa tak, aby toto nerušilo. neobmedzovalo a neohrozovalo
spoluobčanov a ich majetok
c) okamŽite odstránit'nečistotu spósobenú zvierat'om na verejných priestranstvách a v spoločnýc1l
priestoroch obytných domov
d) Po vYhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou správou nechat'
zviera zaoČkovat'Prostredníctvom súkromných veterirlárnyclr lekárov a pri ochorení zviera1a
zabezpečit' veterinárne ošetrenie
e) dať zviera, ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnetnu lekárovi, výsledok
vYŠetreniaodovzdat'poŠkodenej osobe, alebojej zákonnému zástupcovi, ktoný doručívýsledok

3.
4.

vYŠetrenia oŠetrujúcemulekárovi a dodržat'určenéveterinárne karanténne opatrenia, určené
ošetrujúcim veterinárnym lekárom
f) chovatel', majitel', resp. držitel' je povirrný zabezpečit'bezpečnéuložerrie uhynutého zvierat'a a
jeho likvidáciu cestou asanačnéhopodniku, iný spósob likvidácie nie je povolený

Sarnostatne hospodáriaci rol'níci sú povinní svoju podnikatel'skú činnost'ohlásit'Obecnému úradu,
ktory im vydá osvedčenie o zápise do evidencie, Podnikatel'skú činnost'fyzických osób v

pol'nohospodárstve upravujú príslušnévšeobecne pIatné právne predpisy.
Chovatel'nesmie porušovat'chovom a držanímzvierat veterinárne a hygienické predpisy a
nariadenie obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnost'občanova nesmie

poškodzovat' ich majetok.
5. KaŽdé hosPodárske zviera musí mat'ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce jeho
|'ziologickým a etnologickým potrebárn so zretel'om na druh hospodárskeho zvieraťa.
6. Zabezpečovat'pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinnýmčistením
a dezinfekciou objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat.
7 . ZabezPečiť,aby zviera nebolo týrané. Je zakázané ukončovat'chov zvierat'a vystúpením
v obci alebo
do vol'nej prírody, ako aj usmrtit'a dať usmrtit' zviera bez dóvodu.

§5

Priestorové a stavebné požiadavky

l.

Privýstavbe,úpravách,rekonštrukciáclrstavby,ktorámáslúžit'nachovalebo
držaniezvierat.je
postupovat'v
zmysle
zákona č. 50/l916 Zb. o územnom plánovaní v znení neskorších
Potrebné
predpisov a vykonávacích predpisov.
2. Ustajňovacie priestory, hnojiská močovkové nádrže a pod, musia byt'situované do odl'ahlých častí
Pozemkov v zodpovedajúcej vzdialenosti od ostatných ob.iektov susediacic|r nehnutel'ností tak, aby
nedochádzaIo k nadmernérnu obťažovaniuobyvatel'ov ani k poškodzovaniu okoIitóho prostredia.
VŠeobecnépriestorové a stavebné požiadavky, hygienické a veterinárne zásady v súvislosti
s umiesttiovaním. výstavbou a prevádzkovanírn stavieb a iných priestorov slúžiacich k chovu
uPravu.je zákon č. 44812002 Z.z. o veterirrárnej starostlivosti a o zrnene niektoých zákonov

a k IleItlLl PriIaté r'Y'kollávacie predpisy. ktorých dodržiavaIlie.je tiež poclInietlkou
k chovu a držallitt

zvierat.

3, MaxiInáIlle rntloŽstvo clrovaných

a držaných zvicral sa riadi tnožIrost'arni zabezpečerria chovu,

ÚPlného sPlnenia vŠetkých Požiadaviek vyplývajúcich z tohto všeobecne záváztlé]-1o
nariadenia
a iIlých PrísluŠnýchPlatných právIrych predpisov s dórazom hlavnc na
dobré susedské
sPolunaŽÍvanie. ochranLr Životného prostredia azabezpečenie vyhovujúcich

tj.

životných podmienok

zvierat, ako aj na ochranu prostredia proti požiaru. ktorý by rnohol vzniknút'skladovaním
krmív

a pod.

§6

Technické a hygienické podmienky

l. Chovatelia zvieraí sú Povinní dodržiavaťopatrenia určenéna predchác|zanie vzniku.
zdolávanie a
zamedzenie ŠÍrenianákaz, hrornadnýcll ochorení zyierata chorób prenosných
zo zvieratna človeka
a naopak.

velini nebezpečnénákazy a podozrerlia z takýchto nákaz alebo uhynutie zvierat
sú chovatelia Povinní ihned'oznámit' štátnemu veterinárovi a obecnénlu úradu a
bez priel,ahov

2. NebezPeČné nákazY,

vykonat' nimi nariadené opatrenia.

§7

podmienky chovu zvierat
l. Vol'ný PohYb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. V stup sa zvierat'om
je zakázaný do areálov a do budov vo vlastníctve obce. Pást'zvieratá na verejných
priestranstvách
je zakázané.
2. Chovatel'hosPodárskych

zvieratje povinný zabezpečit' svoj chov tak, aby spíňal všetky priestorové

a stavebné PoŽiadavkY uvedené v tomto nariadení a aby hlukorn, pachom a inými nečistotami
z

chovu nenarúšal a neznečisťovalživotnéprostredie svojich susedov.
3. Chovatel'hosPodárskych zvierat je povinný postarat'sa o sústavnéničenie hlodavcov.
hmvzu a
obmedzovat' nepríjemný zápach úč nným č i sten ím obj ektov dezinfekc iou.
i

§8
kontrola sankcie

l.
2.

Kontrolu dodrŽiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce.
obecná Polícia, Pracovníci obecného úradu, poslanci obecného úradu, poverení členovia komisií
obecného zastupitel'stva a hlavný kontrolór obce Marcelová.
ZaPoruŠenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby postihované podl'a
ustanovení § 46,41,48,49 Zákona č,37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov.

3. Obecný Úrad móŽe pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložit'pokutu fyzickej osobe 33 EUR.
4. Starosta obce móŽe za poruŠenietohto nariadenia uložit'právnickej osobe pokutu do výšky 99 EUR.

Za PoruŠeniepovinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá terr, kto zaprávnickú osobu konal,
alebo mal konat' a ak ide o konanie na príkaz telr, kto dal na konanie príkaz.
5. Z dóvodu Porušovaniapovinností vyplývajúcich ztohto nariadenia móže obec Marcelová v

súČinrrosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou obmedzit'chov zvierat, zakázat, ho,
alebo vYkonat'likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne na náklacly chovatel'a, majitel'a, resp,
držitel'a.

alebo vY'konat'likvidácitt clrovu zvierat v ttrčelloIrl tcrnlíne
na Il1rklaciy chovatel,a.

držiteI"a,

nla.j

itel.a. resp.

§9

prechodné ustanovenia

l,

DoterajŠÍch clrov zvieraínaÚzemí obce bude posudzovaný
v

jeho účinnosti,

znysle tohto nariadenia po nadobudnutí

2, Pokial'sa

k chovu zvierat vYŽaduje súhlas obce, prípadne súhlas iného
orgánu. fyzickej či právnickej
osoby a doposial'sa nepoŽadoval,je chovatel'povinný si tento
zabezpečiťdo 30 dní od účinnosti
tohto nariadenia.

§l0

zodpovednost'za škody spósobené chovom a držaním zvierat

l,
2,

Vlastník-drŽitel'zvierat sa lnusí zdržat' všetkého čímby nad mieru primeranú pomerom
obt,ažoval
Iného alebo by vážne ohrozoval výkon jeho práv
Musí zabezPeČiťabY nedochádzalo k nadmerne_j hlučnosti, zápachu, vnikaniu zvierat
na
verejné priestranstvá a na súkromné pozemky.

§ 1l
záverečnéustanovenie
l,

Na

tornto VŠeobecnezáváznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo
v Marcelovej

30.06.2017
2.

Toto všeobecne závázné nariadenie obce

nadobúda účinnost'dňom1,7.01.2017.
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Ervih Varga

starosta obce
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