Nariadenie obce Veľká Čierna o chove
a držaní zvierat
––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej na základe par. 4 odst. 3 písm.
f,g,m /zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov s použitím par. 6 odst, 1 cit. zákona v y d á v a s účinnosťou od
1.januára 2009 pre kat. územie obce Veľká Čierna toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008
o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi
zvieratami na území obce V E Ľ K Á Č I E R N A

a užitkovými

§1
Všeobecné ustanovenie
1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich zvierat
a úžitkových zvierat, zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť cestnej
premávky v kat. území obce Veľká Čierna.
2. Na území obce V. Čierna možno chovať a držať zvieratá pri dodržaní
zdravotných a veterinárnych prepisov, len ak sa zachovajú podmienky
uvedené v tomto nariadení, dodržia predpisy na ochranu životného
prostredia a nezapríčiní porušovanie zásad spolunažívania.
3. Nariadenia sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj
chovaných zvierat a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na
ľudí.
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§2
Základné pojmy
1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia rozumieme každú fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá - hoci len prechodne chová zviera alebo zvieratá.
2. Majiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme fyzickú alebo právnickú
osobu, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
3. Držiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme zodpovednú osobu
manipulujúcu so zvieraťom alebo toho u koho sa zviera nachádza
prechodne.
4. Úžitkovými zvieratami rozumieme pre účely tohto nariadenia zvieratá
chované na hospodárske účely, najmä na získanie živočíšnych produktov
alebo prácu.
5. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto:
úžitkové: kôň, ošípané, ovce, kozy, rožný statok
úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby a včely
domáce: mačky a psy
§3
Práva a povinnosti chovateľov a držiteľov zvierat
1. Chovateľ a držiteľ má právo na chov zvierat umožnený týmto nariadením.
2. Chovateľ resp. držiteľ je povinný:
a/ zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce
fyziologickým potrebám,
b/ zabezpečiť hygienickú likvidáciu exkrementov , okamžite odstrániť
nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách a
v spoločných priestoroch
c/ nedovoliť, aby chov rušil, obťažoval alebo ohrozoval spoluobčanov
d/ nedovoliť bez dozoru volný pohyb zvierat na verejnom priestranstve
e/ dodržiavať veterinárne predpisy, zabezpečiť pravidelné povinné
očkovanie
f/ infekčné ochorenie zvieraťa, podozrenie z takéhoto ochorenia alebo
uhynutia na infekčné ochorenie ihneď oznámiť veterinárovi.
g/ dať zviera, ktoré poranilo človeka bezodkladne prezrieť veterinárnemu
lekárovi a potvrdenie o prehliadke zvieraťa odovzdať poškodenému.
h/ zabezpečiť veterinárnu asanáciu zvieraťa
i/ chovateľ, resp, držiteľ zodpovedá za škody spôsobené zvieraťom.
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3. Chovateľom sa zakazuje:
a/ opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho
b/ štvať zvieratá proti sebe, pri ktorých sú vystavené bolesti, utrpeniu lebo
usmrteniu
c/ spôsobovať zvieraťu bolesť, utrpenie a poranenie s následkom úhynu hoci
aj z nedbanlivosti
d/ uhynuté zvieratá umiestňovať do smetných nádob a a kontajnerov na
odpad
§4
Chov úžitkových zvierat
1. Úžitkové zvieratá možno chovať iba v oblastiach s individuálnou
výstavbou
2. Pri zriaďovaní nových objektov a pri adaptácii jestvujúcich objektov
pre chov zvierat musí chovateľ postupovať podľa stavebného zákona.
§5
Povinnosti chovateľov psov

1. Chovateľ psa je povinný ho prihlásiť do 15 dní po jeho získaní do
evidencie obecného úradu.
2. V záujme zachovania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku,
bezpečnosti a dobrého občianskeho spolunažívania je obyvateľ povinný:
- držať psa v čistote
- opatriť psa náhubkom a vodiť na vodítku v spoločenských
priestoroch a na verejných priestranstvách
- dostaviť sa zo psom k povinnému očkovaniu proti besnote
a iným chorobám
- dať psa, ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárnemu
lekárovi , dodržiavať nariadenie orgánov veterinárnej starostlivosti
a vydať zranenému občanovi potvrdenie o prehliadke psa
- zneškodnenie psov vykonáva poverená organizácia alebo osoba s
príslušným oprávnením
- náklady spojené so zneškodňovaním znáša chovateľ
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- chovateľ je povinný zamedziť bezdôvodnému rušeniu nočného
kľudu / brechaním, zavíjaním/ v dobe od 2.00 – 5.00 hodín
- chovateľ je povinný dodržiavať poplatkovú povinnosť podľa VZN
obce Veľká Čierna o miestnych poplatkoch.

§6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej
dňa : 15.12.2008

2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2009

Ing. Štefan Harant
starosta obce
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