Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Sedlice dňa: 14. 01. 2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Sedlice dňa: 02. 02. 2021
VZN nadobúda účinnosť dňa: 16.02.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2021
o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Sedlice
Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach uznesením č.1/2021 prijatým na svojom 16. rokovaní
dňa 29.01.2021 v súlade s § 53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na

I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je:
a) upraviť bližšie podmienky chovu a držania zvierat na území obce
b) vymedziť práva a povinnosti majiteľov, držiteľov a chovateľov úžitkových a domácich
zvierat
c) zabezpečiť a regulovať chov zvierat
d) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci
e) chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce
2. Toto nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných
zvierat a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
3. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
a) chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia
osobitné právne predpisy
4. 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.
5. Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
6. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
II.
Základné pojmy
1. Úžitkové zviera je každé zviera, ktoré sa chová a drží najmä na účely úžitkovej
produkcie, chované najme na získavanie živočíšnych produktov alebo na prácu.
2. Domáce zviera je každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti
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a rozumie sa tým jedinec domestikovaného druhu pes, mačka, fretka, králik, jedinec
druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné ryby s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa
a zvieraťa chovaného alebo držaného na farmárske účely chovania najmä v
domácnostiach vlastníka alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie
spoločnosti alebo ochranu domácnosti a majetku.
3. Prípustný počet chovaných alebo držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je
považované z hľadiska možnosti ochrany ľudského zdravia, prírody a životného
prostredia za maximálne možné.
4. Týranie je stav, ktorý spôsobuje zvieraťu utrpenie.
5. Utrpenie je stav zvieraťa, ktorý prevyšuje jeho schopnosť a zapríčiňuje mu neobvyklú
fyzickú alebo psychickú záťaž, ktorú zviera nemôže zmeniť alebo z nej uniknúť a môže
mu spôsobovať stres, neprimeranú bolesť či poranenie.
6. Chovné zariadenie je zariadenie určené na chov domácich zvierat z možnosťou ich
rozmnožovania .
7. Iné zariadenie je zariadenie maštaľného, farmového, ubytovacieho, klietkového,
výcvikového alebo iného typu určeného pre chov, kŕmenie starostlivosť, stráženie,
výcvik, pasenie, predaj, časovo obmedzené umiestnenie (interierové a exterierové)
zvieratá a pod.
8. Vodenie zvieraťa je vlastný pohyb zvieraťa na vôdzke pri fyzickej prítomnosti jeho
majiteľa, držiteľa alebo chovateľa.
9. Túlavým zvieraťom sa rozumie zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru majiteľa, držiteľa
alebo chovateľa pohybuje priestranstvách voľbe dostupných verejnosti alebo, ktorého
majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách
voľne dostupných verejnosti.
10. Voľne žijúce zviera je zviera, ktoré sa vyskytuje v prírode a nie je v priamej
starostlivosti človeka.
11. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto:
a) veľké hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, kôň, osol, mulica, poník a pod.)
b) stredné hospodárske zvieratá (ošípaná, koza, ovca a pod.)
c) malé a drobné hospodárske zvieratá (hydina, králik, bažant a pod.)
d) holuby
e) kožušinové zvieratá chované pre kožušiny (nutria, činčila, norka a pod.)
f) domáce zvieratá (psy, mačky a pod.)
g)včely
h) malé exotické zvieratá (vtáky, korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.)
i) ostatné (šelmy, nebezpečné živočíchy a pod.).
12. Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá osoba, fyzická alebo
právnická osoba, ktorá chová úžitkové zvieratá, hoci len prechodne.
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13. Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická
osoba, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
14. Držiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie zodpovedná osoba - fyzicky a
psychicky spôsobilá sprevádzať alebo manipulovať so zvieraťom, alebo taká osoba, u
ktorej sa zviera nachádza aj prechodne.
III.
Práva a povinnosti majiteľa, držiteľa alebo chovateľa zvierat
1. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ má právo na chov zvierat len za podmienok daných
zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
ostatných zákonov, Nariadení vlády SR, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES).
2. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný:
a) dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa,
správne manipulovať a skladovať potravu a mať zabezpečenú hygienickú likvidáciu
exkrementov,
b) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby nedošlo k porušovaniu nariadení obce,
verejného poriadku v obci a obmedzeniu alebo ohrozeniu zdravia a bezpečnosti občanov
a k poškodeniu ich majetku,
c) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách a v
spoločných priestoroch obytných domov,
d) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých
mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a
revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny,
udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho
fyziologických a biologických potrieb,
e) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou správou
nechať zviera zaočkovať prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov a pri
ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
f) dať zviera, ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi,
výsledok vyšetrenia odovzdať poškodenej osobe, alebo jej zákonnému zástupcovi, ktorý
doručí výsledok vyšetrenia ošetrujúcemu lekárovi a dodržať určené veterinárne
karanténne opatrenia, určené ošetrujúcim veterinárnym lekárom,
g) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný zabezpečiť bezpečné (v osobitnom priestore
zabezpečenom proti vniknutiu iných zvierat a škodcov) dočasné uloženie uhynutého
zvieraťa (vedľajší živočíšny produkt, ďalej len VŽP) do doby jeho neškodného
odstránenia (najmä asanačný podnik, alebo v mimoriadnom prípade na základe
nariadenia RVPS iné povolené neškodné odstránenie).
3. Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť obci,
ktorá im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú činnosť fyzických osôb
v poľnohospodárstve upravujú príslušné všeobecne platné právne predpisy.
4. Každé úžitkové zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce jeho
fyziologickým a etologickým potrebám so zreteľom na druh úžitkového zvieraťa.
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5. Pre uskladnenie kvapalných odpadov (močovka, tekutý hnoj) vybudovať nepriepustné
žumpy s kapacitou podľa frekvencie vývozu.
6. Pre uskladnenie tuhých odpadov (hnoj) vybudovať nepriepustné a prestrešené hnojiská.
7. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný na požiadanie obce dokladovať spôsob
nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú pri chove zvierat (vývoz do ČOV, zapracovanie
do pôdy, zberné listy asanačného podniku v prípade odstraňovania VŽP a pod.).
8. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho.
9. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný dbať, aby zviera neohrozovalo a nadmerným
spôsobom nerušilo spoluobčanov a nenarušovalo občianske spolunažívanie.
10. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nesmie chovať zvieratá v nevhodných podmienkach
alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie a je zakázané jeho týranie.
11. Zakazuje sa ukončovať chov a držanie zvieraťa vypustením v obci alebo do voľnej
prírody.
IV.
Podmienky chovu zvierat na území obce Sedlice
1. Chov zvierat:
a) Obmedzenie chovu a držania zvierat v obci Sedlice
Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. Vstup
so zvieraťom je zakázaný na detské ihriská, do areálov a do budov vo vlastníctve obce
s výnimkou vodiacich psov.
b) Je zakázané chovať úžitkové zvieratá v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych
zariadení, obchodov s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodných zdrojov.
2. Chov veľkých úžitkových zvierat:
a) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný ohlásiť obci chov zvierat v prípade, že chová
viac ako 1 ks tohto druhu zvierat
b) chov úžitkových zvierat veľkých je povolený len s písomným súhlasom susedov v
okruhu min. 70 m s úradne osvedčeným podpisom: za vlastníka susedných
nehnuteľností sa považujú aj vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu
dotýkať nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat (napr. zápach, hluk)
c) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný zachovať medzi chovnými
zariadeniami a medzi uličnou čiarou vzdialenosť min. 10 m, od obytných domov min.
15 m, v susedstve bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30 m a od
individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Ďalej je povinný pravidelne čistiť
chovné zariadenie, ktoré musí mať napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat
musia byť dodržané všetky hygienicko- epidemiologické normy.
d) hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do
vybetónovanej jamy a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30 m. Hnojisko musí byť
dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných
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zvierat. Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ musí mať
zabezpečený odbyt skladovaného hnoja. Tekuté exkrementy musia byť odvádzané do
vodotesnej žumpy a majiteľ, držiteľ alebo chovateľ musí mať zabezpečený vývoz fekálií
zo žúmp na miesta na to určené.
e) Tuhé hospodárske hnojivá možno voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde, ak
nehrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd, najviac deväť mesiacov
od prvej navážky hnoja, ktorá musí byť evidovaná v evidencii hnojív. Ďalšie
skladovanie na tom istom mieste je možné až po štyroch rokoch trvalého využívania.
Skládka tuhého hospodárskeho hnojiva musí byť priebežne ošetrovaná a musí byť
oboraná hlbokou brázdou. Skladovanie maštaľného hnoja na dočasných poľných
hnojiskách je dovolený, len pri dodržaní podmienok podľa ktorých nebude dočasné
poľné hnojisko umiestnené na svahu so sklonom väčším ako 30 %, na zamokrenom
mieste, na inundačných územiach, na oddrenážovaných plochách, v ochranných
pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov a bližšie k vodnému zdroju ako 100 m
f) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie
hlodavcov a hmyzu v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný
zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska.
g) chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených
priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
3. Chov stredných úžitkových zvierat:
a) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný ohlásiť obci chov zvierat v prípade, že chová
viac ako 3 ks tohto druhu zvierat
b) Chov týchto zvierat je povolený len s písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m
s úradne osvedčeným podpisom: za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj
vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy
chovaných zvierat (napr. zápach, hluk).
c) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný zachovať medzi chovnými
zariadeniami a medzi uličnou čiarou vzdialenosť min. 10 m, od obytných domov min.
15 m, v susedstve bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30 m a od
individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Ďalej je povinný pravidelne čistiť
chovné zariadenie, ktoré musí mať napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat
musia byť dodržané všetky hygienicko- epidemiologické normy.
d) hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do
vybetónovanej jamy a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30 m. Hnojisko musí byť
dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat.
Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ musí mať zabezpečený
odbyt skladovaného hnoja. Tekuté exkrementy musia byť odvádzané do vodotesnej
žumpy a majiteľ, držiteľ alebo chovateľ musí mať zabezpečený vývoz fekálií zo žúmp
na miesta na to určené.
e) Tuhé hospodárske hnojivá možno voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde, ak
nehrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd, najviac deväť mesiacov
od prvej navážky hnoja, ktorá musí byť evidovaná v evidencii hnojív. Ďalšie
skladovanie na tom istom mieste je možné až po štyroch rokoch trvalého využívania.
Skládka tuhého hospodárskeho hnojiva musí byť priebežne ošetrovaná a musí byť
oboraná hlbokou brázdou. Skladovanie maštaľného hnoja na dočasných poľných
hnojiskách je dovolený, len pri dodržaní podmienok podľa ktorých nebude dočasné
poľné hnojisko umiestnené na svahu so sklonom väčším ako 30 %, na zamokrenom
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mieste, na inundačných územiach, na oddrenážovaných plochách, v ochranných
pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov a bližšie k vodnému zdroju ako 100 m
f) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie
hlodavcov a hmyzu v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný
zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska.
g) chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených
priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané
4. Chov malých a drobných úžitkových zvierat
a) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný ohlásiť obci chov zvierat v prípade, že chová
viac ako 50 ks tohto druhu zvierat
b) Chov týchto zvierat je povolený len s písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m
s úradne osvedčeným podpisom. Za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj
vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy
chovaných zvierat (napr. zápach, hluk).
5. Chov kožušinových zvierat
a) kožušinové zvieratá sa v zastavanom území môžu chovať za predpokladu, že sú pre ne
vytvorené vyhovujúce podmienky. Pri chove väčšieho množstva zvierat budú
podmienky chovu posudzované hygienikom a veterinárom.
6. Chov včiel
a) na území obce Sedlice je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálnej
bytovej výstavbe, v počte najviac 20 rodín včiel. V prípade chovu vyššieho množstva
včelích rodín je potrebné zohľadniť stanovisko oboch susedov.
b) V prípade preukázaného ohrozenia zdravia občanov žujúcich v blízkosti chovu včiel
lekárskym osvedčením je chovateľ zvierat povinný ukončiť chov včiel na tomto
pozemku.
7. Chov holubov
a) k chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa domu, s písomným súhlasom susedov v
okruhu min. 10 m a súhlas obce.
b) Je zakázané chovať holuby v obytných domoch, na balkónoch bytov, loggiách, v
miestnostiach alebo priestoroch používaných nájomníkmi domov.
c) Holubník možno postaviť od obytného objektu vo vzdialenosti min. 5 m
8. Chov domácich zvierat:
Všeobecné podmienky:
a) Je zakázané:
- chovať trvale psov, mačky, úžitkové, exotické ako aj ostatné zvieratá na balkónoch,
loggiách, v pivničných priestoroch, garážach, na obecných pozemkoch a verejných
priestranstvách bez písomného súhlasu obce,
- chovať v bytovej jednotke a obytných domoch, okrem registrovaných chovateľských
staníc rasy psov a ich krížencov, vtedy ak zvýšenou agresivitou ohrozujú život ľudí
alebo iné zviera, majiteľ musí urobiť všetky potrebné a možné opatrenia, aby tomu
zabránil,
- ukončiť chov domácich zvierat ich vypustením v obci alebo do voľnej prírody,
chovateľ, majiteľ nesmie opustiť alebo vyhnať domáce zvieratá s úmyslom zbaviť sa
ich.
b) každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov.
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c) chov alebo držanie troch a viac psov je povolený len s úradne osvedčeným písomným
súhlasom susedov v okruhu min. 50 m.
d) voľný pohyb psa sa zakazuje na celom území obce a vodiť psa môže len osoba, ktorá je
na to fyzicky a psychicky spôsobilá.
e) cvičenie psov pre služobné účely je možné len vo vyhradených kynologických areáloch
alebo v priestoroch na to zvlášť vymedzených, okrem psov používaných na výkon práva
poľovníctva.
f) zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením obce
a RVPS.
g) verejné kynologické podujatia ako i prehliadky a výstavy psov a iných drobných zvierat
sa môžu konať len na základe povolenia obce a po súhlase RVPS a príslušného orgánu
hygieny. Pokiaľ pri usporiadaní podujatia je potrebné zabezpečiť tiež umiestnenie
zvierat, podmienky stanoví príslušný orgán veterinárnej starostlivosti.
h) ak príslušný orgán zakáže chov psov a ak chovateľ nevyhovie právoplatnému
rozhodnutiu v stanovenej lehote, zabezpečí obec výkon rozhodnutia na náklady
majiteľa, držiteľa alebo chovateľa.
i) Zodpovednosť majiteľa, držiteľa a chovateľa:
- pri vodení psov mimo objektu alebo ohradeného pozemku patriaceho majiteľovi,
držiteľovi alebo chovateľovi psa, musí byť pes označený registračnou známkou a
vedený na vôdzke to neplatí pre špeciálne vycvičené psy. Pes, ktorý je evidovaný a
vedený ako nebezpečný musí mať nasadený náhubok.
- majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný mať pri sebe vrecúško z ekofólie pre zber
psieho exkrementu.
- psy bez dozoru a voľne sa pohybujúce na verejných priestranstvách sa považujú za
túlavé psy a budú sa odchytávať.
- majiteľ, držiteľ alebo chovateľ domáceho zvieraťa plne zodpovedá za dodržovanie
tohto nariadenia, je povinný s obsahom tohto nariadenia oboznámiť ľudí, ktorí sa starajú
o jeho zviera a vodia ho na verejné priestranstvá. Povinnosti majiteľa psa má popri ňom
aj iná osoba, ktorej bol pes zverený do starostlivosti.
j) chov mačiek je povolený na celom území obce pri dodržiavaní hygienických,
veterinárnych a iných platných právnych predpisoch, ako a ustanovením tohto
nariadenia.
9. Chov malých exotických zvierat:
a) chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený na celom území obce mimo
spoločných priestorov v obytných domoch, pričom chov alebo držanie zvierat alebo
živočíchov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie alebo život človeka
je zakázané.
b) chov ostatných zvierat a jedovatých zvierat podlieha osobitným veterinárnym
predpisom.
10. Chov ostatných nebezpečných zvierat a živočíchov, chov, odchyt a lov divožijúcich
zvierat:
a) majiteľom, držiteľom alebo chovateľom takýchto zvierat môže byť len osoba strašia
ako 18 rokov.
b) chovať alebo držať nebezpečné živočíchy možno len v úradne registrovaných
zariadeniach na základe osobitného povolenia.
c) chov divožijúcich zvierat - chovať alebo držať divožijúce zviera možno len na účely
ustanovené osobitným predpisom.
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d) chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území obce Sedlice
zakázaný.
V.
Technické a hygienické podmienky
1. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ, psov, mačiek a ostatných zvierat je 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.
2. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat je povinný zabezpečiť svoj chov tak, aby spĺňal
všetky priestorové a stavebné požiadavky uvedené v tomto nariadení a aby hlukom,
pachom a inými nečistotami z chovu nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie
svojich susedov.
3. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie
hlodavcov, hmyzu a obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov
dezinfekciou.
VI.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta(ka)
obce, poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného úradu, poverení členovia
komisií obecného zastupiteľstva, obecná polícia a hlavný kontrolór(ka) obce Sedlice .
2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby postihované
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Obec môže
pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu fyzickej osobe do 165,50 €.
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa pri porušení ustanovení tohto
nariadenia dopúšťa správneho deliktu, za ktorý jej môže obec uložiť pokutu do výšky 6
638 €, pričom za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá ten, kto za
právnickú osobu konal, alebo mal konať a ak ide o konanie na príkaz ten, kto dal na
konanie príkaz.
4. Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže obec Sedlice
v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nariadiť opatrenia,
resp. obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v
určenom termíne na náklady majiteľa, držiteľa alebo chovateľa.

8

VII.
Spoločné ustanovenia
1. Doterajší chov zvierat na území obce bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po
nadobudnutí jeho účinnosti.
2. Pokiaľ sa k chovu zvierat vyžaduje súhlas obce, prípadne súhlas iného orgánu, fyzickej
či právnickej osoby a doposiaľ sa nepožadoval, je majiteľ, držiteľ alebo chovateľ
povinný si tento zabezpečiť do tridsať dní od účinnosti tohto nariadenia.
3. Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú na chov a držanie všetkých
zvierat na území obce.
4. O chove zvierat neuvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení rozhoduje po
predchádzajúcom vyjadrení orgánov štátnej správy obec.
5. Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno-zdravotných predpisov sa
nevzťahujú na príslušné atrakcie cirkusov, výstavu zvierat, konské preteky a chov
zvierat ozbrojených zborov.
6. K usporiadaniu výstav, k umiestneniu cirkusu a zverincov sa musí vyžiadať súhlas
príslušného úradu životného prostredia.
7. Porušovanie ustanovení tohto všeobecného záväzného nariadenia sa bude postihovať v
súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
8. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 1/2021 Obecným
zastupiteľstvom obce Sedlice dňa 29.1.2021 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci.
V Sedliciach dňa 1.2.2021

Mgr. Marek Guman
starosta obce

9

