Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013
o ochrane, chove a držaní zvierat
Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach na základe zákona č.369/90 Zb.
/§ 6/ o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s
odkazom na § 11 ods.3 písm.g/ citovaného zákona v y d á v a pre
kat. územie obce Plechotice toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej
len "VZN"/.
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré chovajú a držia domáce a úžitkové zvieratá v k.ú. obce Plechotice.
§2
Rozsah platnosti
Toto VZN sa vzťahuje na:
1.úžitkové zvieratá /kone, rožný dobytok, ošípané, ovce, kozy/
2.drobné zvieratá, hydina /sliepky, husi, kačky, morky/
3.psy a mačky
4.holuby, /športové poštové, ozdobné, úžitkové/
5.chov včiel
§3
Základné povinnosti pri chove a držaní zvierat
1.Každá právnická, alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvalo, alebo prechodne chová, alebo drží, /ďalej len "chovateľ"/, je povinná zabezpečiť zvieraťu
výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu
zvieraťa sa nesmie obmedzovať trvalo, alebo zbytočne, alebo keď to zvieraťu spôsobuje bolesť alebo poranenie.
2.Chovateľ zvierat je povinný najmä:
a/ dodržiavať medzi objektmi v ktorých sú zvieratá umiestnené /maštaľ, chliev, kurín, atď./ nasledovné vzdialenosti:
- od uličnej čiary min. 10 m
- od hranice susedného pozemku min. 1 m
- od individuálneho vodného zdroja min. 15 m
- od vodného toku min. 5 m
b/ hnoj z miestnosti pre zvieratá /maštaľ, kurín, atď./ treba denne odstraňovať. Musí sa ukladať do vybetónovanej jamy /hnojiska/ a kompostovať.
Takto upravený hnoj po vývoze na pole treba ihneď zaorať. Vzdialenosť hnojiska musí byť:
- od uličnej čiary min.15 m
- od obytných okien a od okien prevádzkových miestností suseda min.20 m
- od individuálneho vodného zdroja min.45 m
- od hranice susedného pozemku min. 5 m
- od vodného toku min.15 m.
c/ hnojisko musí byť dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat. Držiteľ zvierat je povinný starať sa o
sústavné a účinné ničenie hlodavcov v objektoch slúžiacich k chovu a držaniu zvierat.
d/ držiteľ zvierat je povinný pri podozrení z nákazy infekčného pôvodu, alebo iného ochorenia zvierat, následného úhynu, ihneď to oznámiť
príslušnému veterinárnemu lekárovi. Veterinárne opatrenia, ktoré mu budú nariadené je povinný neodkladne vykonať.
e/ na držanie drobných úžitkových zvierat /husi, sliepky, kačky, morky, domáce zajace/ je potrebné schválenie majiteľa, alebo správcu domu.
§4
Držanie zvierat
Úžitkové zvieratá sa zakazuje držať:
a/ v domoch, ktoré nemajú povolenie na výstavbu hospodárskeho zariadenia vhodného pre chov zvierat
b/ v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného domu

§5
Základné povinnosti pri preprave zvierat

1. Chovateľ je povinný pred vykonaním prepravy zvieraťa skontrolovať, či je zviera schopné prepravy.
2. Prepravy nie sú schopné zvieratá:
a/ gravidné, u ktorých by mohol nastať pôrod počas prepravy
b/ mladšie ako 2 dni, s výnimkou hydiny
3. Choré, zranené, alebo gravidné zvieratá možno prepravovať len na účel

veterinárneho vyšetrenia, alebo naliehavého usmrteni a.

4. Preprava zvierat sa musí vykonať čo najkratšou cestou. Počas prepravy sa musí zvieratám zabezpečiť potrebný prísun krmiva, vody a iných
tekutín.
§6
Zaobchádzanie so zvieratami
Zakazuje sa:
a/ držať úžitkové zvieratá v domoch, ktoré nemajú povolenie na výstavbu hospodárskeho zariadenia vhodného na chov zvierat
b/ týrať zvieratá /bitie, hladovanie, spaľovanie, trýznenie/
c/ zbavovať sa zvierat vyhodením, vypustením na ulici, uviazaním a pod.
d/ bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera
e/ obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných, alebo schválených pokusných dôvodov
f/ zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť, alebo poškodzuje zdravie zvieraťa
g/ podávať zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky /dopingy/ s cieľom zmeniť jeho výkon a vzhľad
§7
Usmrcovanie zvierat
1. Zvieratá možno usmrtiť len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom po predchádzajúcom zbavení vedomia, bez zbytočnej bolesti a utrpenia. Pri
usmrcovaní hydiny nie je nevyhnutné zbavovanie vedomia.
2. Okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze, primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa sa rozumie:
a/ usmrtenie jatočných zvierat
b/ usmrtenie laboratórnych zvierat pri pokusoch
c/ usmrtenie zvierat, z dôvodu nevyliečiteľnej choroby, alebo veku
d/ usmrtenie zvierat pri tlmení nákazy a deratizácie
3. Zakazuje sa usmrtenie zvierat:
a/ utopením, alebo udusením
b/ použitím jedov a drog, ktorých dávkovanie a aplikácia nie sú kontrolované, s výnimkou deratizácie
c/ elektrickým prúdom, s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz
§8
Chov a držanie zvierat
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DRUHÁ ČASŤ
Osobitné ustanovenia

§9
Chov a držanie psov
1. Na území obce Plechotice možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane
zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o znenie niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky /ďalej len „všeobecne
záväzné predpisy“/ a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto VZN.
2. Za chov psov sa v podmienkach obce Plechotice považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§ 10
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad /§ 4 odst. 2 zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov/.
§ 11

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov
1. V intraviláne obce Plechotice sa zakazuje voľný pohyb psa.
2. Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality:
a/ detské ihriská a pieskoviská,
b/ na verejnosti prístupné športoviská /uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účel om športového výkonu
v rámci verejného športového podujatia/
c/ na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ /uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a polície pri výkone služobných povinností
a na psov vodiacich občanov/.
3. Na verejné priestranstvá /ulica s obchodnými službami, parky, oddychové zóny/ do verejných budov, dopravných prostriedkov a v spoločných
priestoroch obytného domu je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať /pachom, nečistotami/ okolie
4. Je zakázané vstupovať so psom a psa chovať a držať v školských zariadeniach, v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti, v obchodoch
s potravinami.
5. Tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré s týmito zariadeniami, ubytovňami a prevádzkami bezprostredne súvisia.
6. Okrem toho sa zakazuje vstup so psom do nasledovných objektov na území obce:
budovy obecného úradu,
do budovy Domu kultúry
do budovy Domu nádejí.

§ 12
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

Držať psa, resp. ten, kto psa vedie, je povinný:
a/ zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie /hluk, špina, zápach/
b/ na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat tak, aby nedochádzalo k úniku pachu do okolia.

§ 13
Vodenie psov v intraviláne obce

1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:
a/ v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa očkovacím preukazom zvieraťa a dokladom o zaplatení miestneho poplatku za
psa,
b/ zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby, alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa vo
výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície,
c/ nebezpečného psa musí majiteľ vodiť na verejných priestranstvách s náhubkom.

§ 14
Evidencia chovu psov

1. Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na Obecnom úrade v Plechoticiach.
3. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku pre psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná značka je neprenosná na iného psa.
4/.Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Plechotice vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 4.- Eur.

§ 15
1. Túlavé a bezprizorné psy budú na trovy vlastníka pokiaľ je známy odchytené a vykonávajúcou organizáciou umiestnené v záchytnej stanice, resp.
utratené.

§ 16
1. Všetky subjekty vymedzené v tomto nariadení sú povinné v súlade s ust. § odst. 2 zák. č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vymedzené miesta viditeľne označiť.

2. Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušenie povinnosti podľa tohto nariadenia a zák. č. 282/2002 Z. z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov, ukladať pokuty až do výšky 166,- Eur

TRETIA ČASŤ
Zvláštne ustanovenia

§17
Chov včiel
1. V územnej pôsobnosti obce Plechotice včelíny možno umiestniť na pozemkoch len na základe povolenia stavebného úradu, po predchádzajúcom
vyjadrení oddelenia komunálnych vecí.
2. Na dvore a v spoločnej užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť včelnicu /včelín, klát/ iba so súhlasom vlastníkov, resp. nájomníkov. V
sporných prípadoch rozhodne príslušný referát OcÚ v Plechoticiach.
3. Na trvalé i dočasné premiestňovanie včelstiev, treba písomné veterinárne povolenie.
§18
Chov holubov
1. Na chov holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa /správcu/ nehnuteľnosti. Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť aj počet
chovaných holubov.
2. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho na bývanie minimálne vo vzdialenosti 10 m.
3. Holuby /športové, poštovné, ozdobné, úžitkové/ je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch bytov, v podkroví, vo vedľajších
miestnostiach spoločne užívanými nájomníkmi domu.
§19
Chov mačiek
Chovateľ mačky je povinný starať sa o dobrý zdravotný stav mačky. Najmenej 1 krát za rok dá mačku prehliadnuť veterinárnemu lekárovi.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§20
Orgány ochrany zvierat
Orgánmi ochrany zvierat sú:
a/ ministerstvo poľnohospodárstva SR
b/ štátna veterinárna správa
c/ Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove.
§21
Priestupky a iné správne delikty
1.Priestupky na úseku ochrany zvierat sa dopustí ten, kto:
a/ bez primeraného dôvodu usmrtí zviera
b/ usmrtí zviera iným spôsobom, ako je ustanovené v tomto VZN (7 Usmrcovanie zvierat)
c/ spôsobí zvieraťu bezdôvodné utrpenie, bolesť, alebo poranenie
d/ ak chovateľ neposkytne zvieraťu výživu a možnosť primeraného pohybu, ako i opateru zodpovedajúcu jeho fyziologickým potrebám a správaniu
e/ ak chovateľ nevykoná najmenej raz za deň kontrolu výživného a zdravotného stavu zvierat chovaných v zariadeniach intenzívnych chovov, ako
aj technického stavu chovných a ustajňovacích zariadení
f/ ak chovateľ opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho
g/ štve zvieratá proti sebe okrem prípadov lovu alebo poľovníckeho výcviku
h/ podá zvieraťu bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky okrem tých, ktoré sú voľne v predaji, ak nejde o schválené
pokusy
i/ podá zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky /dopingy/ s cieľom zmeniť jeho výkon
j/ prepravuje choré, zranené, alebo gravidné zviera, u ktorého by mohlo nastať pôrod počas prepravy, alebo zviera mladšie ako dva dni okrem
prípadov veterinárneho ošetrenia alebo naliehavého usmrtenia
k/ chová nebezpečného živočícha v neregistrovanom zariadení
l/ chová spoločenské zviera na účely jeho rozmnožovania alebo na obchod s nimi bez predchádzajúceho oznámenia orgánom ochrany zvierat alebo
bez spôsobilosti na túto činnosť
m/ cvičí spoločenské zvieratá na účely predaja alebo súťaž bez spôsobilosti na túto činnosť

n/ použije zviera na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť
o/ použije zviera ako cenu v anonymných súťažiach
p/ neoznámi prichýlenie túlavého zvieraťa najneskôr do troch dní orgánu ochrany zvierat
r/ vykoná reklamu týrania zvierat
s/ predá, alebo daruje spoločenské zviera osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča alebo zákonného zástupcu
t/ chová laboratórne zvieratá na pokusné účely v zariadeniach, ktoré neboli na tento účel akreditované.
u/ znečisťuje, resp. inak znehodnocuje verejne trávnaté plochy (venčenie psov, pasenie hospodárskych zvierat a pod.)
§22
Spoločné ustanovenia
1. Dodržiavanie ustanovenia tohto VZN kontrolujú:
- orgány veterinárnej správy a štátneho zdravotného ústavu
- štátny orgán životného prostredia.
Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude postihovať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§23
Prechodné ustanovenie
Podľa doterajších predpisov a VZN sa posudzujú práva a záväzky vzniknuté z právnych úkonov pred účinnosťou VZN.
§24
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie 1/2004 o chove, vedení a držaní psov na území obce Plechotice, schválené
Obecným zastupiteľstvom v Plechoticiach dňa 08.04.2004.

§25
Záverečné ustanovenie
1.Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Plechotice, dňa 26.07.2013 a je záväzné pre všetkých občanov, fyzické a právnické osoby na
území obce Plechotice.
2. VZN bolo vyvesené dňa 27.07.2013 a nadobúda účinnosť od 12.08.2013

V Plechoticiach 26.07.2013

Dr. Marek Andráš
starosta obce

