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Všeobecne záväzné nariadenie 

o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat 

na území obce Ličartovce 

 

č. 004/12/2021/VZN 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je: 

 

a) upraviť niektoré územné podmienky chovu a držania zvierat na území obce, 

b) vymedziť práva a povinnosti chovateľov, vlastníkov a držiteľov hospodárskych 

a domácich zvierat na území obce, vo vzťahu k ostatných obyvateľom obce a životnému 

prostrediu, 

c) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci. 

 

2. VZN sa vzťahuje na chovateľov, ktorí sú fyzickými osobami alebo právnickými osobami 

a jeho cieľom je utvárať a chrániť zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života 

a práce obyvateľov obce Ličartovce. (ďalej len „obec“) 

 

3. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na chov a držanie vodiacich alebo sprievodných 

psov invalidnými osobami a nevidiacimi osobami cirkusy, pojazdné zvernice a iné 

obdobné podujatia, pre ktoré platia osobitné právne predpisy. 

 

4. Na území obce možno chovať a držať hospodárske, úžitkové, domáce a spoločenské 

zvieratá za predpokladu dodržiavania zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov 

a zachovaním povinností a obmedzení uvedených v tomto VZN. 

 

5. VZN sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zvierat držaných alebo 

chovaných na území obce a na zamedzenie šírenia chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat 

na ľudí. 

 

Článok 2 

Chov a držania hospodárskych zvierat na území obce 

 

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

účely. 

2. Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená 

disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych 
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zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu 

hospodárskych zvierat. Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci 

registráciu nového chovu hospodárskych zvierat na jej území. 

3. V centrálnom registri hospodárskych zvierat sú identifikovaní vlastníci alebo držitelia 

hospodárskych zvierat na území obce prostredníctvom identifikačných čísiel organizácie, 

ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, a rodným číslom, ak ide o 

fyzickú osobu. 

4. Chovateľ, vlastník alebo držiteľ hospodárskych zvierat má povinnosť zaslať hlásenie zmien 

v chove hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat. 

5. Chovateľ, vlastník alebo držiteľ hospodárskych zvierat hlási zmeny stavov hospodárskych 

zvierat v dôsledku premiestnenia aj na tlačive „Hlásenie zmien zvierat“ 

6. Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, 

ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak: 

a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden 

pracovný deň vopred, 

b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania, 

c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších 

produktov, 

d) sú dodržané všetky ďalšie požiadavky na vyšetrenia v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

7. Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb. 

 

 

Článok 3 

Územné podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat 

 

1. Chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených 

priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách v obci je zakázané. 

2. Voľný pohyb zvierat je zakázaný: 

a) na všetkých verejných priestranstvách v obci, 

b) do areálov a do budov vo vlastníctve obce. 

 

 

3. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované tak, aby nenarušovali obytnosť                   

a hygienickú nezávislosť obytného prostredia. Musia byť oddelené od obytného prostredia                   

a priestoru a nesmú byť orientované do verejných priestranstiev. Prístup k hospodárskym 

objektom nesmie narušovať vlastné, ani susediace obytné prostredie. 

4. Stavby a objekty pre chov hospodárskych zvierat musia byť umiestňované od obytných 

domov v takej vzdialenosti, aby svojou činnosťou negatívne neovplyvňovali prostredie 

a pohodu bývania najmä pachovými látkami, hlukom, obťažujúcim hmyzom, odpadovými 

látkami a mikroorganizmami: 
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a) Pre objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov a držanie malých 

hospodárskych zvierat (napr. ošípané, kozy, ovce) platí zachovať medzi obytnými objektmi  

a objektmi,  v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev atď.) vzdialenosť 20 m.  

b) Pre objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov a držanie drobných 

hospodárskych zvierat (napr. hydina, králiky) platí zachovať medzi obytnými objektmi  

a objektmi,  v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev atď.) vzdialenosť 10 m.  

c) Pre objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov a držanie veľkých 

hospodárskych zvierat (napr. hovädzí dobytok, kone) platí zachovať medzi obytnými 

objektmi  a objektmi,  v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev atď.) vzdialenosť 

100 m v okruhu od všetkých obydlí.  

 

5. Priestory - objekty určené na chov domácich zvierat musia spĺňať všetky príslušné právne 

predpisy v predmetnej oblasti chovu zvierat. 

6. Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky na ktorých sú napr. školské 

zariadenia, zdravotnícke, kultúrne a iné, minimálna vzdialenosť od hraníc pozemkov musí 

byť 20 m. 

7. Pri chove všetkých zvierat je potrebné dodržiavanie všetkých  hygienických a hygienicko-

epidemiologických noriem, pravidiel občianskeho spolunažívania a všeobecných záväzných 

právnych predpisov. 

8. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov musia byť vybudované 

vodotesne a pravidelne vyprázdňované v súlade so záväznými právnymi predpismi.(napr. 

o nakladaní s odpadmi) Vylievať tekuté exkrementy na voľný pozemok sa zakazuje.  

9. Chovateľ je povinný pravidelne čistiť chovné zariadenia, ktoré musia mať napojenie                        

na vodotesnú žumpu. Na vyzvanie obce chovateľ predloží doklad o vývoze a likvidácii 

odpadu zo žumpy. 

10. Je zakázané akékoľvek umiestnenie chovu zvierat na verejné priestranstvo. 

 

 

Článok 4 

Územné podmienky chovu a držania psov na území obce 

 

1. Predmetom tohto ustanovenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na 

území obce: 

a) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej  

zničenia, straty alebo odcudzenia,  

b) úprava podrobností o vodení psov,  

c) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, 

d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev.  

 

2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo na osobu,  

ktorá psa vedie.  

3. Za verejné priestory sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta, pozemky, ktoré sa  

nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce, a ktoré slúžia na verejné  

užívanie alebo sú inak verejnosti prístupné bez obmedzenia. 

4. Podmienky pre vodenie psa a zákaz voľného pohybu 
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a) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je  

fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná  

predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,  

a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol  

spôsobiť. 

b) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestore musí mať nebezpečný 

pes nasadený náhubok. 

 c) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva  

dohľad.  

d) V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných priestoroch  

nachádzajúcich sa v intraviláne obce. 

 e) Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke, bezpečne  

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané  

psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  

f) V extraviláne obce na všetkých verejných priestoroch je zakázaný voľný pohyb psa bez  

priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie.  

g) V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne  

obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok uvedených v bodoch a) a b) 

tohto článku VZN. 

5. Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom 

Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach, ktoré sú vo vlastníctve,  

správe alebo nájme obce: 

a) do priestorov škôl a školských zariadení , 

b) na detské ihriská a pieskoviská, 

c) do priestorov úradných budov a zariadení, kultúrneho domu a iných kultúrnych  

zariadení, 

d) do priestorov športových zariadení a športovísk, 

e) na miestny cintorín, 

f) do iných priestorov budov a areálov, ktoré sú obcou určené a viditeľne označené 

zákazom vstupu so psom. 

Zákaz vstupu so psom podľa tohto článku VZN sa nevzťahuje na:  

a) vodiacich psov, 

b) psov používaných pri záchranných prácach, 

c) psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany.  

Miesta zakázané pre vstup so psom tohto článku VZN musia byť viditeľne označené. Toto 

označenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením 

vhodného piktogramu alebo textu. 
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6. Znečisťovanie verejných priestranstiev: 

a) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie  

psích exkrementov (výkalov) a po znečistení ich bezodkladne odstrániť a uložiť na určené  

miesto.  

b) Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené  

špeciálne odpadkové koše na psie exkrementy 

 

7. Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky: 

a) Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na obecnom úrade v Ličartovciach. 

Držiteľ psa dostane pri zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku psa bezodplatne.  

b) V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa  

zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky.  

c) Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky je určená na 2,- Eur. 

 

 

Článok 5 

Územné podmienky chovu a držania mačky, fretky na území obce 

 

1. Chov, držanie mačiek je možné za predpokladu dodržania základných hygienických 

podmienok a pravidiel občianskeho spolunažívania. Mačka a fretka musia mať možnosť 

vidieť a počuť, čo sa deje v ich chovnom zariadení a jeho okolitom prostredí a musia mať 

možnosť s ním komunikovať. 

 

Článok 6 

Územné podmienky chovu včiel na území obce 

1. Na území obce je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálnej bytovej 

výstavbe len v primeranom množstve a tak, aby neohrozovali občanov žijúcich na území obce. 

Chov včiel upravuje vyhláška MPRV SR č. 206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev. 

Údaje o chove včiel sú Centrálnym registrom včelstiev, ktorý je centrálnou databázou 

vlastníkov včelstiev, stanovíšť a ostatných informáciách o včelstvách. 

2. Do 30. septembra príslušného kalendárneho roka vlastník včelstiev písomne oznámi 

prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien na stanovišti včelstiev“ počet včelstiev. 

 

Článok 7 

Územné podmienky chovu nebezpečných zvierat na území obce 

1. Chovať alebo držať nebezpečné zvieratá, živočíchov možno len v úradne registrovaných 

chovných zariadeniach na základe osobitného povolenia. 

2. Chovať alebo držať divo žijúce zviera možno len na účely ustanovené osobitným 

predpisom. 

3. Chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území obce zakázaný. 

4. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasuje zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie 

nebezpečných živočíchov na jej území.5 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1026799&f=3
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Článok 8 

Priestupky a kontrola 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší VZN alebo všeobecne záväzné právne  

predpisy upravujúce povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia  

zvieraťa.  

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN sú oprávnení vykonávať starosta obce,  

poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, poverení členovia 

komisií obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.  

3. V prípade porušenia ustanovení tohto VZN bude obec postupovať  

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona  

č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 372/1990  

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 8  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Chov, držanie zvierat na území obce, ktoré je v rozpore s VZN, je chovateľ, vlastník alebo 

držiteľ povinný uviesť do súladu s týmto VZN do 6 mesiacov od účinnosti tohto VZN. 

2. Chovateľ, vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytnúť súčinnosť pri kontrole 

dodržiavania ustanovení tohto VZN. 

3. Chov zvierat nezahrnutých vo VZN sa realizuje v súlade so zásadami hygienických 

a veterinárnych zákonov a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2021                         

a zverejnené na webovom sídle obce dňa 10.12.2021 . VZN nadobudlo účinnosť dňom 

01.01.2022 . 

5. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 003/12/2020 o podmienkach 

držania zvierat a ich chovu na území obce, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 93/12/2020 zo dňa 11.12.2020 

6. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Ličartovciach. 
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Článok 9 

Účinnosť 

 

1. Toto VZN č. 004/12/2021/VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2022. 

 

V Ličartovciach dňa 10.12.2021 

 

Starostka obce: Ing. Mária Ščepitová 
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Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a webovom sídle obce na pripomienkovanie  

obyvateľom obce dňa : 22. 11. 2021 

       podpis: ...................................................... 

 

Pripomienky boli vyhodnotené dňa : ................................. bez pripomienok*/s pripomienkami* 

 

podpis: ...................................................... 

 

Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa :  

..................................  

podpis: ...................................................... 

 

Zvesené dňa : ..........................  

podpis: ...................................................... 

 

 

Účinnosť nadobudlo dňom : ..................................... 

podpis: ...................................................... 

 

 

 

Poznámka: *Nehodiace sa prečiarknuť 


