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Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach na základe § 4 odst. 3 písm f.g.m zákona 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 odst. 1 
citovaného zákona vydáva pre katastrálne územie Pavlovce  toto 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVȀZNÉ NARIADENIE 
číslo 3/2017 

 
o podmienkach chovu a držania  hospodárskych  zvierat na území obce  

Pavlovce 
 

 
Prvá časť 

§ l 
 

Všeobecné ustanovenia 
 
l/ Účelom tohto nariadenie je zabezpečiť a regulovať chov hospodárskych a 
spoločenských zvierat, zabezpečiť čistotu v  obci a  zdravé životné prostredie ako aj  
vymedzenie práv a povinností chovateľov 
 
2/ Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, 
nerušeného užívania bytov, domov a ich spoločných priestorov a tiež zlepšenie  
hygieny  na verejných priestranstvách 
 
3/ Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovaných 
zvierat a zamedzenie šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. 
 
4/ Chov spoločenských zvierat  na účely ich rozmnožovania alebo na obchod s nimi / 
chovné stanice / môžu vykonávať len spôsobilé osoby po písomnom oznámení 
orgánu ochrany zvierat. Miesto zriadenia novej chovnej stanice musí byť vopred 
prekonzultované a odsúhlasené na OcÚ v Pavlovciach. 
 

§ 2 
 

Základné ustanovenia 
 
l/ Toto nariadenie sa vzťahuje na obec Pavlovce. 
 
2/ Na území obce možno chovať a držať  hospodárske a spoločenské 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 
. 



 

 

 
§ 3 

Základné pojmy 
 
1/ Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa   rozumie každá fyzická a právnická 
osoba ,ktorá zviera z akéhokoľvek dôvodu, hoci len prechodne chová alebo ošetruje. 
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/ Za chov  hospodárskych a spoločenských zvierat sa považuje chov na 
podnikateľské ,zárobkové a iné účely hoci len na prechodnú dobu. 
5/ Pre účely tohto nariadenie kategorizujeme zvieratá takto: 
A/  Hospodárske zvieratá / HZ/ 
- veľké hospodárske zvieratá : hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, ďalšie 
neuvedené  párno a nepárno kopytníky 
- malé / MHZ/: hydina ,holuby, včely, slimáky, ryby, králiky, kožušinové zvieratá / 
mäsožravé a bylinožravé 
B/ Psi, mačky 
C/ Ostatné zvieratá , okrasné zvieratá / vtáci, akvarijné ryby, teráriové živočíchy  a 
iné/ a všetky zvieratá neuvedené v odseku A a B 
D/ Divé a nebezpečné zvieratá sú tie, ktoré boli vyňaté zo svojho pôvodného 
biotopu, alebo sa narodili v zajatí a sú držané v zajatí . Sú to  divé zvieratá alebo 
živočíšne bezstavovce, ktoré vzhľadom na svoje  fyziologické danosti sú schopné 
ohroziť život alebo zdravie človeka / jedovaté plazy, mačkovité šelmy a pod./ 
E/ Poľovná zver a voľne žijúce zvieratá 
F/ Túlavé zvieratá, zviera mimo domova, ktoré je bez opatery a dohľadu chovateľa, 
bez obojku s označením a bez známky. 
 
 

• Časť II. 
§ 4 

Podmienky chovu a držania zvierat 
 
1/Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvalo alebo prechodne chová 
alebo drží / ďalej len chovateľ/, je povinná zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru, 
umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť 
mu voľnosť  pohybu  pri súčasnom zabezpečení ďalších ustanovení tohto VZN ako aj 
zákona 115/95 Z.z. 
2/Nebezpečné  živočíchy možno chovať alebo držať len v úradne registrovaných 
zariadeniach na základe osobitného povolenia vydaného v súlade s § 32 odst. d 
zákona NR SR č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat 
3/Chovateľ nesmie zviera opustiť s úmyslom zbaviť sa ho. 
4/ Chovateľ je povinný zabezpečiť, aby chované zviera nijakým spôsobom 
neobmedzovalo alebo neohrozovalo ostatných spoluobčanov 
5/ Nahradiť  dokázateľne zistenú škodu, ktorá bola spôsobená  chovom alebo držaním 
zvierat. 
6/V prípade, ak došlo k poraneniu človeka zvieraťom, poskytnúť prvú pomoc a všetky 
potrebné doklady poškodenému , zviera dať bezodkladne vyšetriť  veterinárnemu lekárovi 
a potvrdenie o prehliadke dať poškodenému alebo jeho ošetrujúcemu lekárovi. V prípade 
podozrenia z nákazy u zvieraťa bez meškania upovedomiť orgán veterinárnej starostlivosti 



 

 

a ďalej konať v súlade s jeho požiadavkami. 
9/Zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinným 
čistením a dezinfekciou objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat 
10./Ihneď odstrániť znečistenie spôsobené zvieraťom na verejných priestranstvách a 
vo verejne prístupných objektoch  
11//Chovať a držať hospodárske zvieratá je povolené len tam, kde je možné dodržať 
dôslednú diferenciáciu  obytnej a hospodárskej prevádzky. Pri chove a držaní 
všetkých zvierat je potrebné   dodržiavanie  hygienických zásad a všeobecne 
záväzných  právnych predpisov. 
12/Objekty na chov a držanie hospodárskych 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. 
13/Chovať zvieratá len na takých miestach a takým spôsobom aby nezaťažovali 
prostredie nad prístupnú mieru hlukom, pachom a rušením nočného kľudu. 
14/Chovateľ musí zabezpečiť, aby zviera nijakým spôsobom neobmedzovalo  a 
neohrozovalo ostatných spoluobčanov. 
15/ Bez meškania hlásiť výskyt uhynutých zvierat príslušnému orgánu štátnej správy 
resp. naložiť s uhynutým zvieraťom v súlade s  predpismi o veterinárnej asanácii t.j. 
telá uhynutých zvierat bezpečne uchovávať až do ich prevzatia  na likvidáciu 
kafilerickým podnikom. Je zakázané dávať uhynuté zvieratá do smetných nádob. 
16/ Pásť hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách  je zakázané 
 

§5 
Územné podmienky pre chov a držanie zvierat 

 
1/ chov hospodárskych zvierat  veľkých  sa zakazuje  na pozemkoch pri  rodinných 
domoch s výmerou pozemku do 400 m2 
2/ Výnimky zo zákazu môže udeliť obecný úrad po súhlasnom stanovisku orgánov 
Regionálnej veterinárnej správy vo Vranove n/T  a  so súhlasom vlastníkov 
susedných nehnuteľností. 
3/ V bytoch so spoločnou predsieňou a spoločným dvorom je potrebný súhlas 
všetkých  dotknutých užívateľov bytov a spoločného dvora 
4/ chov divých zvierat a nebezpečných zvierat sa v intraviláne obce zakazuje 
5/Ďalšie podmienky  chovu  spoločenských zvierat - psov, mačiek sú upravené  
v ďalších § tohto VZN 
6/ Chov hospodárskych zvierat - včiel  ďalšie podmienky  sú  upravené osobitne 
 

§ 6 
Všeobecné priestorové a stavebné požiadavky 

 
1/ Pri výstavbe, úpravách, rekonštrukciách stavby, ktorá má slúžiť na chov alebo 
držanie zvierat je potrebné  postupovať v zmysle zákona  č.50/1976 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov a vykonávacích predpisov. Plánovanú realizáciu stavby 
je stavebník povinný oznámiť a konzultovať na obecnom úrade ešte pred 
vypracovaním projektovej dokumentácie. Obecný úrad posúdi či je možné plánovanú 
stavbu posúdiť ako drobnú stavbu resp. či si stavba vyžaduje stavebné povolenie. 
2/ Stavby a iné priestory slúžiace na chov a držanie zvierat / ustajňovacie priestory, 
hnojiská, močovkové nádrže / musia byť situované do odľahlých častí pozemkov v 
zodpovedajúcej vzdialenosti od ostatných objektov susediacich nehnuteľností, tak aby 
nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu obyvateľov a k poškodzovaniu okolitého 



 

 

prostredia. 
3/ Všeobecné priestorové a stavebné požiadavky, hygienické a veterinárne  zásady v 
súvislosti s umiestňovaním, výstavbou a prevádzkovaním stavieb a iných priestorov 
slúžiacich k chovu upravuje predpis Ministerstva pôdohospodárstva SR „ Zásady 
chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obci SR“ z októbra 1992 a 
iné normy a predpisy, ktorých dodržiavanie je tiež podmienkou chovu a držania 
zvierat. 

 
 

§ 7 
Špeciálne ustanovenia 

 
1/Chovatelia zvierat sú povinní zachovať medzi objektami, v ktorých sú zvieratá 
umiestnené a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m. Ak sa táto 
vzdialenosť nedá dodržať chov zvierat je možný  len po súhlase majiteľa alebo 
užívateľa susednej nehnuteľnosti a následného súhlasu obecného úradu v 
Pavlovciach. 
U individuálnych vodných  zdrojov je potrebné brať na vedomie pásma hygienickej 
ochrany. I. ochranné pásmo  je  minimálne 10 x 10 m, II. ochranné pásmo sa 
stanovuje na základe hydrologického prieskumu. 
2/ Objekt slúžiaci na chov zvierat musí byť ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú 
žumpu. 
3/Hnoj z miestnosti pre zvieratá / maštaľ, chliev, kurín a pod./ treba denne 
odstraňovať. 
Uskladňovať sa musí do vybetónovaného vodotesného hnojiska a kompostovať. 
Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 30 m od individuálneho vodného 
zdroja. 
Kapacita hnojiska  musí byť dimenzovaná  na množstvo hnoja, ktoré vznikne za 6 
mesiacov prevádzkovania chovu. Chovateľ sa musí postarať o využitie skladovaného 
hnoja. 
 

Časť III. 
 

§ 8 
Chov a držanie psov 

 
l/ Chov psov je povolený na území obce Pavlovce za dodržania všetkých predpisov a 
nariadení vzťahujúcich sa na chov a držanie zvierat.  
2/Zakazuje sa pohyb , chov a vodenie psov na detských pieskoviskách, priestoroch 
vymedzených resp. používaných pre hry detí a krátkodobý každodenný oddych , 
pietnych miestach, detských a športových ihriskách a na všetkých  priestranstvách a 
priestoroch podobného zamerania s výnimkou strážnych psov pri výkone služby.        
3/ Chovateľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí psa prihlásiť na obecnom úrade, 
kde obdrži na vlastné náklady  registračnú známku psa, ktorou je povinný  chovateľ 
psa označiť pri pohybe  na verejných priestranstvách . Od 6 mesiacov veku psa je 
chovateľ povinný platiť miestny poplatok v súlade s VZN o miestnych poplatkoch. 
4/Chovateľ je povinný  dostaviť sa so psom k povinnému očkovaniu proti besnote a 
iným chorobám a na veterinárnu prehliadku pri ochorení psa  
5/ Na verejných priestranstvách  je možné psov vodiť  iba na vodítku  s maxim. 
dĺžkou 3 m a ochranným náhubkom. 
6/ Cvičenie psov je možné len mimo obytnej zóny obce. 



 

 

7/Dbať, aby pes neznečisťoval okolie ,nepoškodzoval trávniky a kvetinové záhony a 
prípadnú psom spôsobenú nečistotu  odstrániť 
8/Chovatelia psov sú povinní dodržiavať dôsledne pravidlá hygieny, ochrany zdravia 
a bezpečnosti spoluobčanov, ďalej sú chovatelia povinní zabezpečiť, aby pes 
nespôsobil fyzické napadnutie, alebo nebol použitý na zastrašovanie inej osoby , ak sa 
nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri výkone služobných povinností 
psov  ozbrojených zborov a polície. 
9/Psy bez dozoru na verejnom priestranstve budú odchytávané, pri znemožnení 
odchytu a pri ohrození osôb  resp. iných zvierat budú túlavé psy iným vhodným 
spôsobom odstránené. Zneškodnené budú všetky psy, ktoré nebudú v deň odchytu 
označené registračnou známkou. Náklady spojené so zneškodnením  a likvidáciou 
znáša chovateľ. 
 
 

§ 9 
Chov včiel 

  
1/ Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve a tak, aby neohrozoval v 
susedstve bývajúcich občanov 
Na dvore a spoločne užívanej záhrade  je možné zriadiť chov včiel len so súhlasom 
všetkých nájomníkov resp. vlastníkov pozemkov. V sporných prípadoch rozhoduje 
obecný úrad. 
 
2/ Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené 5 m , od verejných a inak 
používaných ciest 20 m s letákmi smerovanými na vlastný pozemok. Ak nie je možné 
medzi včelstvom a susednými pozemkami dodržať predpísané vzdialenosti, musí byť  
zriadená trvalá prekážka / minimálna výška 3m/ napr. plot bez ôk, aby  včely mohli 
nadlietavať susedné pozemky.  
V prípade trvalého ohrozovania zdravia občanov  žijúcich v blízkosti chovu včiel 
doložených lekárskym osvedčením je chovateľ povinný ukončiť  chov včiel na tomto 
pozemku. 
 
 

Časť IV. 
 

§ 12 
Spoločné ustanovenie 

 
1/ O chove zvierat neuvedených v tomto  VZN rozhoduje po predchádzajúcom 
vyjadrení orgánov hygieny a veterinárnej  služby obecný úrad v Pavlovciach. 
2/ Chov, ktorý je v rozpore s týmto VZN je majiteľ povinný  bez odkladne uviesť do 
súladu s týmto VZN . 
3/ Chovatelia  hospodárskych a spoločenských zvierat sú povinní poskytnúť 
súčinnosť pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto VZN. 
 
 

§ 13 
Záverečné ustanovenia 

 
l/Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bude zodpovedným fyzickým 



 

 

osobám uložená pokuta: 
a/ v rámci priestupkového konania diferencovane podľa druhu priestupku do výšky 
166,-€. 
2/ Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickými osobami môže starosta obce 
uložiť právnickým osobám pokutu do výšky 1659,- € v zmysle § 13 a zákona 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
3/ Za porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN okrem uloženia pokuty môže 
byť nariadený zákaz chovu zvierat, resp.  obmedzenie chovu s určením počtu 
chovaných zvierat. 
4/ kontrolu  dodržiavania tohto VZN  vykonáva: 
- pracovník obecného úradu poverený vedením agendy životného prostredia. 
 
V sporných otázkach chovu a držania zvierat rozhoduje obecný úrad.  
K rozhodnutiu budú vyžiadané stanoviská hygieny a veterinárnej správy. 
 
4/ Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.11.2017 
5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce schválilo obecné zastupiteľstvo v 
Pavlovce dňa 23.11. 2017 uznesením č.20/2017   
6/ VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa 24.11.2017 
7/ VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018. 
8/ Toto VZN stráca účinnosť dňom prijatia nového VZN .  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Jozef  Kočiš  

                                                                                                         starosta obce 
 

 


