
 
                     

 
                      Všeobecne záväzné nariadenie 
                       
                       o chove a držaní zvierat a včiel 
                    na území mesta Podolínec  č .4/2004 
 
 
        schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v  Podolínci  
                               č. 15 zo dňa 26.augusta 2004 
  
 
 
 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Podolínec na základe § 6 a § 11 odst. 4 písm.g zákona  SNR č. 
369 Zb. a zákona 282/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie mesta 
Podolínec toto: 
 
 

Všeobecne záväzne nariadenie č.4/2004 
o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Podolínec 

 
 
§ 1 
Úvodné ustanovenia 
 
Na území mesta Podolínec možno držať a chovať zviera pri dodržaní platných hygienických, 
veterinárnych a stavebných predpisov a pri súčasnom dodržaní predpisov v  zmysle platných 
zákonov o ochrane životného prostredia, najmä  Zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane  
zdravia ľudí, Vyhlášky Ministrestva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z.z. o chove 
spoločenských zvierat, Zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov. Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/1998 Z.z. o 



chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat, Zákona NR SR č. 115/1995 
Z.z. o ochrane zvierat. 
 
 
§ 2 
 
Priestorové a stavebné podmienky 
 
l. Zriaďovanie - výstavba nových objektov pre chov zvierat podlieha povoleniu Stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel a doplnkov. 
2. Stavby na chov drobného zvieratstva sa môžu umiestňovať na pozemkoch rodinných 
domov, len pokiaľ je prevádzka takýchto stavieb hygiecky nezávadná. 
3. Objekt pre chov zvierat musí mať spevnenú plochu, vyspádovanú do vodonepriepustnej 
žumpy vhodne uzatvorenej. Musí byť ľahko čistiteľný a odkanalizovaný, vhodne oplotený, 
aby sa zabránil prístup hospodárskym zvieratam na verejné priestranstva, resp. susedné 
plochy. 
4. Hnojiská, nádrže , ktoré kapacitne zodpovedajú množstvu produkovaných exkrementov, 
musia byť prevádzkované v súlade s požiadavkami orgánov hygienickej služby a veterinárnej 
straostlivosti. 
 
§ 3 
 
Chov spoločenských zvierat 
/napr. pes mačka/ 
1. Umiestnenie spločenského zvieraťa 
a/ Spoločenské zviera možno pri chove umiestniť iba v chovnom priestore, alebo v zariadení 
určenom na chov, ktoré:  
- mu umožňujú biologické a etologické  potreby primeraného druhu, veku a zdravotnému 
stavu 
- spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky 
- umožňuje jeho dennú kontrolu 
- zabraňuje jeho úteku 
                                                             1 
 
b/ Ak je chované spoločenské zviera trvalo umiestnené vonku, má mať priestor na spánok a 
odpočinok a priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi. 
c/ Spoločenské zviera nemožno: 
- chovať po tme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu 
- ponechať samo v osobnom aute alebo kabíne nákladného auta, ktorá je na priamom 
slnečnom žiarení alebo na mraze  a nemá zabezpečené priame vetranie. 
-chovať v uzavretom chovnom priestore bez možnosti vykonania potreby dlhšie ako dvanásť 
hodín denne. 
 
2. Podmienky držania psov 
 
a/ Vymedzenie pojmov 
Na účely toho Všeobecne záväzného nariadenia: 
a/ zvláštnym psom je pes 
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 
2. používaný horskou službou 



3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 
 civilnej ochrany 
4. poľovný 
5. ovčiarský 
6. vodiaci 
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 
skúšobného poriadku 
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol 
sám napadnutý a vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 
c/ voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo 
zariadeniana chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný 
osobou, ktorá ho vedie. 
 
2 b/ Evidencia psov 
 
a/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie  na MsÚ v lehote do 30 dní . 
b/ Každú zmenu skutočnosti a údajov , ktoré zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný 
nahlásiť MsÚ Podolínec  do 30 dní od zmeny skutočnosti. 
c/ Pes starší ako 6 mesiacov  sa označuje evidenčnou známkou, ktorú majiteľ dostane pri 
evidovaní psa  do evidencie na MsÚ Podolínec, kde je pes evidovaný na účely miestneho 
poplatku. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 
d/ Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ 
psa povinný  do 14 dní  oznámiť na MsÚ Podpolínec, kde je pes evidovaný. Držiteľovi bude 
pridelená nová známka. 
e/ Mesto vydá držiteľovi nebezpečného psa  evidenčnú známku pre nebezpečného psa. 
3. Povinnosti držiteľov psa 
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a/ Psa nemožno chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a 
etologickým potrebám, najmä v pivnici, na povale, na balkóne v garáži a pod. ani v zariadení  
na  chov iného spoločenského zvieraťa ( napr. v klietke). Psa dlhodobo chovaného vonku 
možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé najmenej  tri metre a má 
voľne kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb  najmenej dva metre na každú 
stranu. 
b/ Psa , ktorý poranil človeka je povinný držiteľ psa bezokladne vyšetriť veterinárnemu 
lekárovi  na vlastné náklady a potvrdenie o prehliake odovzdať poškodenému. 
c/ Za škody spôsobené psom zodpovedá držiteľ psa podľa všeobecne platných právnych  
noriem. 
d/Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste, alebo do voľnej prírody. 
4. Vodenie psa 
a/ Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je 
fyzicky a psychicky spôsobila a schopná ho v každej situácií ovládať. 



b/ Vodiť nebezpečného psa  mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba 
osoba, ktorá je plne spôsobila na právne úkony . Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 
c/ Za psa zospovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad. 
d/Držiteľ psa  a ten, kto vedie psa je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný oznámiť obci v ktorej je pes 
evidovaný. Zároveň majiteľ dostane pre psa známku, ktorou sa označujú nebezpečné psy. 
e/ Vodenie psov je zakázané: 
- na športové ihriska, cintoríny, do kostolov, do zdravotníckych a predškolských  a školských 
zariadení a na pieskoviska 
Psa nemožno: 
- vodiť bez vôdzky na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, okrem zvláštnych psov, 
ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zcvierat alebo bezpečnosť 
ľudí ani bez náhubku 
- uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve 
- podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku 
- používať na psie zápasy ani na prípravu na ne 
5. Znečisťovanie verejných priestranstiev 
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je osoba ktorá ho vedie, povinná znečistenie 
bezokladne odstrániť použitím vhodných prostriedkov napr. plastového príp. papierového 
vrecka a následným odhodením do odpadovej nádoby. 
 
§4 
Priestupky 
l. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 
a/ neprihlási psa do evidencie 
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3, bud 4 písm. a/ 
tohoto VZN 
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, 
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ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 
d/  ak neoznámil odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky 
2. Priestupku sa dopustil ten, kto psa vedie, ak 
a/ neohlásil svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a adresu trvalého pobytu 
držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol 
b/ nezabránil tomu, aby pes zaútočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 
c/ neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi 
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa 
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa 
 
 
3. Za priestupok podľa: 



a/ odseku 2 písm. d/ a e/ Mesto Podolínec uloží pokutu 16,60,-€ 
b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/ Mesto Podolínec uloží pokutu do 33,19,-€ 
 
 
4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť 
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3. 
 
 
 
§ 5 
Chov hospodárskych zvierat 
Chov hospodárskych zvierat na území mesta Podolínec musí byť v súlade s Vyhláškou 
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat a o 
usmrcovaní jatočných zvierat a musí spĺňať hygienické a veterinárne podmienky. 
 
 
§6 
 
Včely 
Na území mesta Podolínec možno umiestniť včelín v nezastavaných územiach, alebo v 
zastavanom území, v záhradách oplotených plotom. 
 
Podmienky umiestnenia včelínov: 
a/ Úľ musí byť umiestnený tak, aby bol výlet včiel orientovaný cez letáče na vlastný 
pozemok. 
b/ Pri umiestnení úľov dodržiavať minimálnu vzdialenosť bočnej a zadnej steny úľa od 
susednej nehnuteľnosti min. 3 m a prednej steny min. 4 m. 
c/ V prípade nedodržania podmienok a/ a b/ bude umiestnenie včelína zrušené. 
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§ 7 
                                                      
 
Všeobecné   ustanovenia 
 
 
1. Zvieratá bez osobného dozoru pohybujúce sa  na verejných priestranstvách sa budú 
likvidovať. Mesto neručí za prípadnú škodu v súvislosti s likvidáciou. 
2. Pásť hospodárske zvieratá na verejnýcch priestranstvách je zakázané. 
3. Kontrolu dodržiavania  toho VZN vykonáva podľa príslušných právnych noriem a  
predpisov: 
- Mestská polícia Podolínec 



4.Sporné chovy sa budú riešiť v spolupráci so Štátnym zdravotným ústavom Stará Ľubovňa 
a Regionálnou veterinárnou správou Stará Ľubovňa. 
 
 
 
§  8 
 
1. Mestské zastupiteľstvo môže toto nariadenie zmeniť, doplniť, alebo zrušiť. 
 
2. VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Podolínec bolo schválené Uznesením 
č. 15 na verejnom zasadnutí MZ konaného dňa 26.8.2004. 
 
3.  VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom  dňa 27.8.2004, zvesené dňa   
     11.9.2004. 
4. VZN ochove a držaní zvierat a včiel na území mesta Podolínec nadobúa účinnosť 
    dňa  11.9.2004. 
 
  
 
                                                                                                    Ing. Daniel Marhevka 
                                                                                                          primátor mesta 


