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Obecný úrad Ždiar                                                      VZN o chove a držaní zvierat  
 
 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVEZNÉ ZARIADENIE OCE ŽDIAR 
o chove a držaní zvierat 

 
 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Obci Ždiar 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. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov, vyhlášky MP SR č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych 
zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat, vyhlášky MP SR č. 231/1998 Z.z. o chove 
spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných 
zvierat a vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 
                          
 

          §1 
 

  Úvodné ustanovenia 
 

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich a úžitkových 
zvierat, zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť cestnej premávky v k. ú. Obce 
Ždiar 

2. Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce. 
3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných zvierat 

a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.  
 

§ 2 
 

Základne ustanovenia 
 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie Obce Ždiar 
2. 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.  

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom. 
4. Predaj zvierat v predajných zariadeniach je možný iba po predchádzajúcom súhlase 

príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy obce. 
5. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné 

zárobkové účely.           
                     

3 § 
 

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 
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domácnosti, najmä pes, mačka a pod. 
 

3. Chovateľ zvieraťa je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá trvalo, alebo 
prechodne zviera chová, drží, vedie, alebo nad zvieraťom vykonáva dohľad. 

4. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto: 
a) úžitkové: kôň, ošípané, ovce, kozy, rožný statok 
b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, slimáky 

a včely. 
c) úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily. 
d) spoločenské a domáce: pes, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, 

plazy.  
e) ostatné zvieratá 

         5.  Základnou povinnosťou chovateľa je zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru       
             a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť 
             mu potrebnú voľnosť pohybu. 

6.       Chovateľ je povinný: 
f) pre uskladnenie kvapalných odpadov (močovka, tekutý hnoj) vybudovať 

nepriepustné žumpy s kapacitou podľa frekvencie vývozu, 
g) pre uskladnenie tuhých odpadov (slamový hnoj) vybudovať nepriepustné 

hnojiská s možnosťou odtoku močovky do močovkovej žumpy. 
7.Chovateľ je povinný na požiadanie Obecného úradu dokladovať spôsob nakladania 
s odpadmi, ktoré vznikajú pri chove zvierat (vývoz do ČOV, zapracovanie do pôdy a pod.) 
8.Chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho.  
9.Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne a hygienické 
predpisy, nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť 
občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.  
10.Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrovanie zodpovedajúce 
jeho fyziologickým a etnologickým potrebám so zreteľom na druh hospodárskeho 
zvieraťa.     
11. Zakazuje sa voľne púšťať hospodárske zvieratá  
                                               

§ 4 
 

Priestory a stavebné požiadavky 
 

1. Chov hospodárskych zvierat uvedený v §3 ods. 1 je zakázaný v rodinných domoch 
v radovej zástavbe, v záhradkárskych osadách a v zástavbe, kde k rodinnému domu 
prislúcha pozemok menší ako 400m2. 

2. Pre chov hydiny (sliepky, husi, kačice, morky) je chovateľ povinný zabezpečiť 
ohradené miesto. 

3. Stavby (chlievy, hnojiská, močovkové nádrže a pod.) a voľne ohradené výbehy musia 
byť situované do odľahlých častí pozemkov (koniec dvor, záhrady). Medzi objektmi, 
v ktorých majú byť hospodárske zvieratá umiestnené alebo výbehom, kde sa zvieratá 
zdržujú a stenou najbližšieho rodinného domu s oknom musí byť dodržaná minimálna 
vzdialenosť 15m, pričom ak to miestne pomery dovoľujú je potrebné túto vzdialenosť 
zväčšiť až na 25m. 

4. Vzdialenosť uvedených objektov a priestorov od steny rodinného domu, v ktorej nie 
sú umiestnené okná sa môže znížiť na 10m, so súhlasom majiteľov susedných 
nehnuteľností. 

5. Vzdialenosť zariadení na chov zvierat od uličnej čiary (čelné aj bočné) musí byť 
minimálne 10m, ak to pomery dovoľujú, je potrebné dodržať vzdialenosť 15m od 
hranice susedného pozemku minimálne 1m, od povrchových vôd (potok a pod.) 5m. 

 
6. Majiteľ (chovateľ) hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby objekt 
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slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú 
žumpu. Vzdialenosť objektov, v ktorých sú zvieratá umiestnené musí byť od vodného 
zdroja najmenej 15m. Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny a pod.) 
treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám (zásobníkov) 
a kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 35m od 
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov. Hnojisko musí byť dimenzované 
tak, aby sa doň zmestila polročná produkcia exkrementov  držaných zvierat. (§ 53 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z. ) 

7. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný zabezpečiť svoj chov aby spĺňal všetky 
priestorové a stavebné požiadavky uvedené v tomto VZN a aby hlukom, pachom 
a inými nečistotami z chovu nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie svojich 
susedov. 

8. Chovateľ je povinný postarať sa o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať 
nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou. 

9. Stavby na chov hospodárskych zvierat (maštale, ošipárne, chlievy nad 25 m2) sú 
z pohľadu stavebného zákona stavbami, ktoré podliehajú povoleniu stavebného úradu. 

10. Chovať a držať psov a mačky je možné na celom území obce za predpokladu 
dodržiavania základných hygienických podmienok a pravidiel občianskeho 
spolunažívania.  
11. Na chov úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierat pre účely chovné, 
vedeckovýskumné a služobné sa prihliada ako na špecifický spôsob chovu, pre ktorý 

       sa podmienky určujú individuálne. 
 

§ 5 
 

Technické a hygienické podmienky 
 

1. Chovatelia úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierat sú povinní dodržiavať 
opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz, 
hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierat na človeka a naopak. 
Nebezpečné nákazy, veľmi nebezpečné nákazy a podozrenia z takýchto nákaz alebo 
uhynutie zvierat sú chovatelia povinní ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi 
a obecnému úradu a nimi nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať. 

 
§ 6 

 
Práva a povinnosti chovateľov a držiteľov zvierat  

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

so zvieraťom je zakázaný na cintorín a do budov vo vlastníctve obce.  
Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.  

2. Na území obce, okrem bytových domov pre vlastnú potrebu pri dodržaní 
priestorových a stavebných požiadaviek uvedených v § 4, sa povoľuje držanie a chov 
zvierat s nasledovnými obmedzeniami:  

a) kôň, rožný statok, ošípané, osol, mulica v počte spolu max. 3 ks, 
b) ovce, kozy spolu max. 4 ks,  
c) drobné úžitkové zvieratá (hydina, zajace ) spolu max. 40 ks, 
d) kožušinové zvieratá bylinožravé (nutrie, ondatry) v počte max. 30 ks za 

predpokladu, že sú na chov vytvorené podmienky,  
e) činčily v uzavretých priestoroch – primerané množstvo, 
f) chov mäsožravých kožušinových zvierat (líšky) je zakázaný, 

3. Výnimku z odseku 2. § 6 povoľuje na základe písomnej žiadosti obecný úrad. 
Súčasťou žiadosti je písomný súhlas susedov do vzdialenosti 50 m od chovu. 

4. Držiteľ (chovateľ) je povinný: 
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-  psa staršieho ako 6 mesiacov do 30 dní prihlásiť do evidencie, ktorú vedie OcÚ 
   v Ždiari. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa. 

                Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa 
                povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť na OcÚ Ždiar. 

- OcÚ Ždiar vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.  
   Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný. 
-  Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je 
   držiteľ psa povinný oznámiť OcÚ Ždiar do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie 
   alebo stratu známky zistil. OcÚ Ždiar je povinný držiteľovi psa za úhradu nákupnej 
   ceny vydať náhradnú známku. Nevrátenie evidenčnej známky psa pri jeho 
   odhlásení z evidencie sa považuje za jej stratu a držiteľ psa je povinný uhradiť 
   poplatok vo výške nákupnej ceny známky OcÚ Ždiar. 
-  Odstrániť okamžite výkaly za psom    

 
§ 7 

 
Umiestnenie spoločenského zvieraťa 

 
1. Spoločenské zviera možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore alebo 

v zariadení určenom na chov, ktoré: 
a) mu umožňuje vykonávať biologické a etnologické potreby primerané jeho druhu, veku 

a zdravotnému stavu, 
b) spĺňa zoohygienické  a hygienické požiadavky, 
c) umožňuje jeho dennú kontrolu,  
d) zabraňuje jeho úteku 
2. Ak je chovné spoločenské zviera trvalo umiestnené vonku, má mať priestor na spánok 

a odpočinok a priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, 
najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením. 

3. Spoločenské zviera nemožno chovať potme alebo bez stáleho priameho prístupu 
čerstvého vzduchu. 

4. Spoločenské zviera nemožno ponechať samo v osobnom aute alebo nákladného auta, 
ktoré je na priamom slnečnom žiarení alebo na mraze a nemá zabezpečené priame 
vetranie. 

5. Spoločenské zviera nemožno ponechať v uzavretom chovnom priestore bez možností 
močenia a kalenia dlhšie ako dvanásť hodín denne. 

 
§ 8 

 
Vodenie spoločenského zvieraťa 

 
1. Vodiť spoločenské zviera mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže 

iba osoba, ktorá je fyzický a psychický spôsobilá a schopná ho ovládať v každej 
 situácii. Psa môže sprevádzať na verejnosti iba osoba, ktorá psa ovláda a je staršia ako 
15 rokov alebo mladšia ako 15 rokov, ak je člen kynologického klubu. Osoba vodiaca 
psa mimo chovného priestoru je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným 
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, 
prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Za psa vždy zodpovedá 
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 

2. Spoločenské zviera možno vodiť na verejné priestranstvo / ulice, cesty, námestia, 
parky /, na dvoroch obytných domov a na ich chodbách a na miesta, na ktorých je 
voľný pohyb spoločenských zvierat zakázaný, len na vôdzke. Privádzať alebo vodiť 
psov (okrem služobných psov) je zakázané najmä na detské ihriská, športové ihriská, 
na cintoríny, do kostolov a do budov vo vlastníctve obce. 

3. Vôdzka, na ktorej je spoločenské zviera vedené mimo chovného priestoru alebo mimo 
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zariadenia na chov, možno uviazať len na obojok alebo prsný postroj. Nemožno ju 
uviazať na tŕňový obojok ani na elektronický obojok. Na sťahujúci ju možno uviazať, 
ak ide o služobného psa počas služobného zákroku.  

4. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a pes musí mať náhubok proti 
uhryznutiu. 

5. Pes nesmie byť voľne pustený bez dohľadu držiteľa psa a bez náhubku proti 
uhryznutiu. 

6. Ten kto vedie psa je povinný: 
a) Oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ako aj adresu 

držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol. 
b) V lehote do 5 dní oznámiť OcÚ Ždiar – ak je tu pes evidovaný, skutočnosť, že 

pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. 

 
§ 9 

 
Chov psa 

 
1. Pes starší ako šesť mesiacov počas vodenia mimo chovateľského priestoru musí byť 

označený príveskom umiestneným na obojku. Z označenia musí byť zreteľné kto je 
chovateľom psa. 

2. Psa nemožno: 
a) chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým potrebám najmä 

v pivnici, na povale, na balkóne /lodžii/, v garáži a pod. ani v zariadení na chov iného 
spoločenského zvieraťa /napr. v klietke/, takže v školských zariadeniach pre deti 
a mládež, v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, 
v potravinárskej výrobe, v obchodoch s potravinami, v zdravotných zariadeniach, 
ktoré poskytujú služby okrem strážnych psov za podmienok stanovených orgánom 
povereným konať vo veciach hygienických a veterinárnych. 

b) Vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa počas 
služobného zákroku a vodiaceho psa. 

c) Vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú ľudia, 
okrem vodiaceho psa, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie 
iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí ani bez zabezpečenia (napr. bez košíka) 

d) Nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve, kde je voľný pohyb 
spoločenských zvierat zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku. 

e) Podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných 
psov počas výcviku alebo služobného zákroku. 

f) Používať na psie zápasy ani na prípravu na ne. 
 
3. Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je 

dlhé najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný 
pohyb najmenej dva metre na každú stranu. Iný spôsob viazania psa je možný len 
v nevyhnutnom prípade najviac na osem hodín, a to za predpokladu, že pes má 
vodidlo najmenej dva a pol metra dlhé a dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi jeho 
skrátenie. 

4. Chovateľ alebo majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť 
okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľu ,, POZOR  PES ! ,, 

5. V záujme dodržiavania hygieny, ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku, 
bezpečnosti a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný: 

a) Dbať, aby pes neznečisťoval okolie (obchodné výklady, potravinové stánky, verejné 
zariadenia, detské pieskoviská a pod. ) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky. 

b) Na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – v prípade 
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psov je povinný trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do svojej 
odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu a trusu do okolia 

c) Dostaviť sa každoročne so psom k povinnému očkovaniu (proti besnote a iným 
chorobám) a na veterinárnu prehliadku pri ochorení v zmysle zákona č. 115/95 Z.z. 
o ochrane zvierat 

d) Dať psa, ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, 
dodržiavať nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie 
o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hodín. 

e) Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody. Majiteľ 
psa nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho. 

6. V bytových domoch sa môže chovať v jednom byte najviac jeden pes. 
 

§ 10 
Odborná spôsobilosť na chov a výcvik spoločenských zvierat na účely obchodovania 

s nimi  
      1. Za odborne spôsobilú na chov a výcvik spoločenských zvierat na účely obchodovania   
       s nimi sa považuje spôsobilá osoba, ktorá je v evidencii orgánu ochrany zvierat. 

2.Za odborne spôsobilú na chov a výcvik psov na účely obchodovania s nimi pre potreby 
služobného použitia sa považujú fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu a má 
udelený certifikát odbornej spôsobilosti cvičiteľa psov. 
3.Cvičenie psov je možno uskutočňovať len v priestoroch k tomu vymedzených. 
 

§ 11 
 

Odchyt psov 
 

1. Voľne sa pohybujúci pes (t.j. bez dozoru spôsobilej osoby) bude odchytený 
oprávnenou osobou na náklady majiteľa. 

2. Ak sa do troch dní od odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, psa 
sa považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes bude podľa okolností a dostupných 
možností umiestnený do útulku, odpredaný, príp. utratený pričom sa nepripúšťa jeho 
odovzdanie na výskumné účely. 

 
 

§ 12 
 

Chov a držanie mačiek 
 

1. Chovať alebo držať mačky je zakázané: 
a) v školských zariadeniach pre deti a mládež, 
b) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej 

výrobe, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, 
v ubytovniach, v zariadeniach, ktoré poskytujú služby. 

2. Vo viacpodlažných budovách, ktoré majú dvor, záhradu môžu jednotliví nájomníci 
chovať najviac jednu mačku. 

3. Chovateľ je povinný: 
a)zabezpečovať pravidelné očkovanie proti besnote, v zmysle zákona o veterinárnej 
starostlivosti č. 215/1992 Z.z., 
b) dať mačku, ktorá poranila človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom 
a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 24 hodín, 
c) urobiť opatrenia proti nekontrolovateľnému množstvu mačiek.  

 
§ 13 
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Chov holubov 
 

Holuby (športové, poštové, úžitkové, ozdobné) je zakázané chovať vo viacbytových domoch 
a v blízkosti prevádzok potravinárskeho charakteru. 

1. Na chov holubov je potrebný písomný súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľnosti. Pri 
udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určenej aj počtom chovaných holubov. 

2. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho na bývanie minimálne vo vzdialenosti 
15 m. 

3. Holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v bytových 
domoch, na balkónoch bytov, v spoločných priestoroch užívaných nájomníkmi domu. 

 
 
 

§ 14 
 

Chov včiel 
 

1. Na území obce Ždiar je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálnej 
bytovej výstavbe, v počte najviac 2 rodiny včiel na 100 m2 pri zohľadnení stanoviska 
oboch susedov. 

2. Zásady chovu: - letáče orientovať smerom na pozemok, v zmysle platných vyhlášok 
(č. 37/63 Zb., 35/78 Zb.). 

3. Na trvalé i dočasné premiestňovanie včelstiev, treba písomné veterinárne povolenie. 
4. Na dvore a v spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelnicu 

(včelín) iba so súhlasom vlastníkov, resp. nájomníkov. V sporných prípadoch 
rozhoduje obec. Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené min. 5m, 
od verejných a iných používaných ciest 10 m. 

 
 

§ 15 
 

Všeobecné ustanovenie 
 

1. Vo všetkých veciach, ktoré toto nariadenie ukladá a upravuje, môže rozhodovať 
starosta obce v zmysle § 13, ods. 2 písm. c, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.  

2. Sporné prípady chovu zvierat, uvedených v tomto nariadení rieši obecný úrad, po 
vyjadrení orgánov poverených rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych, 
prípadne iných kompetentných inštitúcií. 

3. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení, najmä zvierat nebezpečných po 
predbežnom stanovisku orgánov poverených rozhodovať a konať vo veciach 
hygienických a veterinárnych, rozhoduje Obec Ždiar 

4. Z dôvodu verejného a všeobecného záujmu (porušovanie veterinárnych zásad, 
nadmerného hluku a zápachu a pod.) môže Obec Ždiar obmedziť chov týchto zvierat, 
resp. ho zakázať. Majiteľ zvieraťa nesmie obťažovať susedov pachmi, odpadmi, 
prachom, hlukom súvisiacim s týmto chovom. 

5. Ustanovenie tohto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno-zdravotných predpisov sa 
nevzťahuje na:  

a) chov a držanie zvierat ozbrojených zborov 
b) chov a držanie sprevádzacích  psov pre zdravotne a telesne choré osoby 

6. V takýchto prípadoch, kde podľa ustanovení tohto nariadenia k chovu zvieraťa je 
potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ (majiteľ) povinný oň požiadať pred začatím 
chovu. 

7. V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom zvierat na území obce rozhoduje 
Obec Ždiar v zmysle zákona č. 50/1976 v znení neskorších noviel a orgány poverené 
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rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych v zmysle zákona č. 
115/95 Z.z. 

8. Chovateľ (majiteľ ) je zodpovedný za škodu spôsobenú zvieraťom a má povinnosť ju 
nahradiť podľa všeobecne platných predpisov. 

9. Chovateľ (majiteľ ) je povinný infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z takéhoto 
ochorenia, ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia 
okamžite, bez prieťahov vykonať. 

10. V prípadoch opätovného porušenia ustanovení tohto nariadenia zo strany chovateľov 
(majiteľov) zvierat môže mať za následok prechodný alebo trvalý zákaz držania 
domácich zvierat.  

11. Za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejných priestoroch zodpovedá 
majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, tak fyzická alebo právnická osoba poverená 
správou verejného priestranstva. 

12. Všetky zvieratá je zakázané týrať v zmysle zákona č. 115/95 Z.z. Pod pojmom týrania 
sa rozumie spôsobovať bolesti alebo utrpenia zvieraťu. Je zakázané: 

a) bez vážneho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie alebo utrpenie, 
uvádzať do stavu úzkosti a strachu, 

b) nútiť zviera na výkon, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým 
schopnostiam, alebo zaobchádzať so zvieraťom tak, aby to viedlo k jeho 
neúmernému fyzickému vyčerpaniu, okrem schválených pokusných dôvodov, 

c) obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných alebo schválených 
pokusných dôvodov, 

d) štvať zvieratá proti sebe bez toho, aby to vyžadoval lov alebo poľovnícky 
výcvik, 

e) amputovať pazúry, zbaviť mäsožravca zubov, onemiť alebo oslepiť zviera 
z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov, 

f) bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera, 
g) chovať zvieratá tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie, 
h) usmrcovať zvieratá utopením alebo udusením, použitím jedov a drog  

(s výnimkou deratizácie), elektrickým prúdom, s výnimkou tlmenia 
nebezpečných nákazov. 
 

                                                                        § 16 
 

Kontrola a sankcie 
 

1. Kontrolu dodržiavania toho nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci 
OcÚ Ždiar, poslanci OcÚ Ždiar a poverení členovia komisií OZ Ždiar a hlavný 
kontrolór Obce Ždiar. 

2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 
a) neprihlási psa do evidencie 
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §. 8 ods. 1 až 4 

tohto nariadenia 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi  
d) 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, neabsolvuje so psom veterinárne vyšetrenie a neoznámi 
výsledok osobe, ktorú pes pohrýzol 

b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 
c) neohlási OcÚ Ždiar že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa 
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e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa  
4. Za priestupok podľa: 
a) odseku 2 a 3 písmena a) až c) OcÚ Ždiar uloží pokutu do 5.000,-Sk/165,97€ odseku 3 

písmena d) a e) uloží obec pokutu do výšky 500,-Sk/16,60 €.. 
5. OcÚ Ždiar môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 

dozvie, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 
6. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania  
7. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 
8. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Obce Ždiar. 
9. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu 

uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4. 
10. Porušenie tohto nariadenia je obec ďalej oprávnená postihovať v zmysle zákona 
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.372/1990 
Z.z. priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 
 

§ 17 
 

Spoločné ustanovenia 
 

1. O chove zvierat neuvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení rozhoduje po 
predchádzajúcom vyjadrení orgánov hygienickej a veterinárnej služby obecný úrad. 

2. Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno-zdravotných predpisov sa 
nevzťahujú na príslušné atrakcie cirkusov, výstavu zvierat, konské preteky a chov 
zvierat ozbrojených zborov.  

3. K usporiadaniu výstav, k umiestneniu cirkusu a zverincov sa musí vyžiadať súhlas 
príslušného úradu životného prostredia a veterinárnej služby. 

4. Porušovanie ustanovení tohto všeobecného záväzného nariadenia sa bude postihovať 
v súlade s platnou právnou úpravou o priestupkoch ( zák. 372/1990 Zb. v znení zák. 
SNR č. 524/1990 Zb. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  
v Ždiari dňa 19.04.2011 (nariadenie č.6/ 2011. ), platnosť nadobúda  19.04.2011 a 
účinnosť od 05.05.2011 

6. Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 
 

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní zvierat na území Obce Ždiar bolo 
vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 02.04.2011 
a zvesené dňa                                                   19.04.2011 
 
 

   
 
 

 
Ing. Pavol Bekeš  
    starosta obce 


