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Obec Veľké Bierovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a ustanovením 

§53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Veľké Bierovce 

o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci  

(ďalej len „nariadenie“). 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú územné podmienky pre chov a držanie zvierat v 

obci Veľké Bierovce v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov ako aj chovaných zvierat, 

zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a úrazov, udržiavania čistoty v obci a ochrany 

životného prostredia.  

§2 

Definícia pojmov 

 

1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá hoci 

len prechodne, chová zviera, alebo zvieratá. 

2. Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, 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. Hospodárskymi zvieratami sa rozumejú kategórie zvierat uvedené v príslušnom právnom predpise 

ako napr. zvieratá podčelade Bovinae, vrátane rodu zubor a tur, zvieratá druhov kôň a somár a ich 

kríženec, ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, bežce, vtáky, včely medonosné a 

druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné, to znamená, že sú 

chované na účely ich ekonomického zhodnotenia. 

5. Nebezpečnými živočíchmi sa rozumejú vybrané kategórie zvierat uvedené v príslušnom právnom 

predpise ako napr. jedovaté pavúky triedy Arachnida, jedovaté plazy, pitóny, veľhady, žraloky, 

krokodíly, dravé šelmy, primáty.  

 

 

 

 

§3 



Územné podmienky 

 

1. Pri chove všetkých zvierat je potrebné dodržiavanie základných hygienických podmienok, pravidiel 

občianskeho spolunažívania a všeobecných záväzných právnych predpisov.  

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

3. Držiteľ (chovateľ, majiteľ) hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi obytnými objektami 

a objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev, kurín, holubník, atď.) vzdialenosť 15 m, 

ako aj inými objektami, ktoré s chovom súvisia (hnojiská, močové nádrže, voľné výbehy a pod.) od 

obytných miestností musí byť najmenej 15 m. Ak to miestne pomery dovoľujú, musí byť táto 

vzdialenosť najmenej 30 m.  

4. Chov včelstva nesmie ohrozovať v susedstve bývajúcich občanov. Včelíny musia byť od susedných 

nehnuteľností ako aj verejných komunikácií vzdialené aspoň 15 m. 

5. Chov nebezpečných živočíchov sa okrem všeobecných požiadaviek uvedených v ods. 3 podmieňuje aj 

úradne osvedčeným súhlasom majiteľov susediacich objektov v okruhu 100 m od chovného miesta.  

§4 

Záverečné ustanovenia 

   

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec. 

2. Pri porušení ustanovení tohto nariadenia obec postupuje a ukladá sankcie v súlade s osobitnými 

predpismi.1. 

3. Toto nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce dňa 04.06.2020, uznesením č. 21/2020, nadobúda účinnosť dňom 24.06.2020. 

   

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa 08.06.2020 

 

 

Ing. Silvia Masárová  

starostka obce  

 

                                                           
1 §13 a 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, § 27b ods. 1 písm. a) zákona  o obecnom zriadení 


