
Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Klčov dňa 12.9.2022  

Schválené OZ dňa:  

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Klčov dňa:  

VZN č. 8/2022 nadobudne účinnosť dňa:  

 

Obec Klčov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v y d á v a toto  

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Klčov č. 8/2022 o 

podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými 

zvieratami na území obce/ďalej len „VZN“/ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Klčov v zmysle §53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

  

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Všeobecné ustanovenie 

1. Účelom tohto VZN je regulovať chov domácich a úžitkových zvierat, zabezpečiť čistotu 

v obci a tiež bezpečnosť obyvateľov obce a cestnej premávky v k.ú. obce Klčov. 

2. VZN sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovaných zvierat a 

zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a úrazov. 

3. Vo všetkých veciach, ktoré toto VZN ukladá a upravuje, môže rozhodovať starosta obce 

v zmysle § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov. 

4. Sporné prípady chovu zvierat uvedených v tomto VZN rieši obec Klčov po vyjadrení 

orgánov poverených rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych, prípadne 

iných kompetentných inštitúcií. 

5. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na chov a držanie vodiacich alebo sprievodných 

psov invalidnými osobami a nevidiacimi osobami; cirkusy, výstavy zvierat a konské 

preteky, pre ktoré platia osobitné právne predpisy. K usporiadaniu výstav, k 

umiestneniu cirkusu a zverincov sa musí vyžiadať súhlas príslušného úradu životného 

prostredia, veterinárnej služby a obecného úradu. 

6. Týmto VZN nie sú dotknuté súvisiace všeobecne platné právne predpisy. Týmto VZN 

nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho práva a asanačných činností podľa 

zákona č. 344/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších právnych predpisov. 

 



§ 2 

Základné ustanovenia 

1. Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Klčov. 

2. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá, len ak sa budú 

dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a toto všeobecne záväzné 

nariadenie, ako i ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov. 

3. Toto VZN sa vzťahuje aj na zvieratá chránené zákonom. 

4. Predaj zvierat v predajných zariadeniach je možný iba po predchádzajúcom súhlase 

príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy obce. ( Pri predaji psov, mačiek, 

králikov a kožušinových zvierat sa vyžaduje veterinárne osvedčenie). 

5. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné 

zárobkové účely. 

§ 3 

Základné pojmy 

1. Chovateľom, vlastníkom alebo držiteľom zvieraťa pre účely tohto VZN rozumieme 

každú fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá hoci len prechodne, chová zviera, alebo 

zvieratá. 

2. Úžitkovými zvieratami sú pre účely tohto VZN zvieratá chované na hospodárske účely, 

najmä na získanie živočíšnych produktov alebo prácu. 

3. Pre účely tohto VZN kategorizujeme zvieratá takto: 

- úžitkové: kôň, ovce, kozy, ošípané, rožný statok 

- úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, slimáky, včely 

- úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily 

- domáce: psy, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy, voľne žijúce zvieratá 

cudzokrajné a exotické zvieratá 

- ostatné zvieratá: /napr. akvarijné rybky/ 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Podmienky pre chov a držanie zvierat 

§ 4 

Územné podmienky 

1. Objekty na chov a držanie 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. Prístup k 

hospodárskym objektom nesmie narušovať vlastné obytné prostredie. 

2. Držiteľ/chovateľ/vlastník hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi obytnými 

objektami a objektami v ktorých sú zvieratá umiestnené /maštaľ, chliev atď./ 

vzdialenosť 15 m, ako aj inými objektami ktoré s chovom súvisia /hnojiská, močové 



nádrže, voľné výbehy a pod./, ktoré od obytných miestností musia byť najmenej 25 m. 

Ak to miestne pomery dovoľujú, musí byť táto vzdialenosť najmenej 30 m. Uvedené 

opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu aj na zástavbu 

držiteľa/chovateľa/vlastníka./1/ 

3. Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky na ktorých sú napr. školské 

zariadenia, zdravotnícke, kultúrne a iné, minimálna vzdialenosť od hraníc pozemkov 

musí byť 35 m. /1/ 

4. V prípade, že priestorové pomery neumožňujú dodržať vzdialenosti uvedené v ods. 2 

a 3 je možné zriadiť chov výslovne s písomným súhlasom vlastníkov susedných 

pozemkov, ako i Obce Klčov. 

5. Zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu obmedzovať zápach účinným 

čistením a dezinfikovaním objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat. 

6. Pri chove všetkých zvierat je potrebné dodržiavanie základných hygienických 

podmienok, pravidiel občianskeho spolunažívania a všeobecných záväzných právnych 

predpisov. 

7. Chovať a držať zvieratá je povolené mimo intravilánu obce Klčov len tam, kde je možné 

dodržať diferenciáciu oblastnej a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a 

všeobecne platné predpisy 

8. Je zakázané akékoľvek umiestnenie chovu zvierat na verejné priestranstvo.  

/1/Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR 

  

§5 

Technické a hygienické podmienky 

1. Zvieratá je možné chovať v prostredí a za podmienok, ktoré umožňujú prirodzené 

využitie ich produkčných a reprodukčných schopností a výrobu zdravotne nezávadných 

živočíšnych produktov, najmä ich riadne ošetrovať, poskytovať im vhodnú výživu, 

využívať ich spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórií a sledovať ich zdravotný 

stav. 

2. Držitelia/chovatelia/vlastníci všetkých zvierat uvedených v § 3 bod. 3 sú povinní 

dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, na zdolávanie a zamedzenie 

šírenia nákaz hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierať na človeka 

a naopak. 

3. Na požiadanie obce sú držitelia/chovatelia/vlastníci povinní 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.) 

4. Úžitkové zvieratá, psy, mačky a ostatné zvieratá sa nesmú týrať hladom, zlým 

zaobchádzaním, prípadne nedodržiavaním ostatných technických a hygienických 

podmienok, uvedených v tomto nariadení. 



5. Úžitkové zvieratá, cudzokrajné a exotické zvieratá je možné na území obce chovať len 

v objektoch na tento účel výlučné zriadených, zodpovedajúcich technickým a 

hygienickým normám a v súlade s príslušnými stavebnými predpismi. 

6. Zároveň musia byť splnené osobitné podmienky stanovené právnou úpravou. 

  

TRETIA ČASŤ 

§ 6 

Práva a povinnosti držiteľov, chovateľov a vlastníkov zvierat 

1. Držitelia/chovatelia/vlastníci nesmú vodiť zviera na detské ihrisko, na hraciu plochu 

štadióna a iných verejných športovísk, na cintorín a priestor určený ako trhovisko. 

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na zvieratá, ktoré priviedli na športové ihrisko za 

účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia. Tieto prípady sa 

nevzťahujú na psov ozbrojených zložiek pri výkone služobných povinností a na psov 

vodiacich nevidiacich občanov a zvierat určených na stráženie objektov. 

2. Na verejné priestranstvá, ulice, do verejných budov, dopravných prostriedkov a do 

spoločných prostriedkov je zakázané vodiť úžitkové zvieratá. 

3. Držitelia/chovatelia/vlastníci sú povinní: 

 

a) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie, alebo ho nepoužili na 

zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby, alebo pri použití na 

výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov polície, 

b) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach), 

c) dbať na ochranu zvieraťa, jeho riadnu výživu a čistotu, 

d) výcvik zvieraťa robiť len v priestoroch a na miestach k tomu určených, 

e) na verejných miestach bezodkladne odstrániť výkaly zvieraťa, v prípade psov exkrementy 

umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadkovej nádoby tak, aby nedochádzalo k 

úniku pachu z trusu do okolia, 

f) mimo svojho súkromného pozemku a majetku mať psa vždy pod priamym dohľadom, 

g) držitelia/chovatelia/vlastníci sú zodpovední za škodu spôsobenú zvieraťom a majú povinnosť 

ju nahradiť podľa všeobecne platných predpisov. 

    4.  Ak sa v prípade nepredvídanej udalosti zistí, že voľne pohybujúci pes spôsobil inej osobe 

ujmu na zdraví, alebo inú vážnu škodu, obec zabezpečí jeho odchyt. Náklady, ktoré obci týmto 

odchytom vzniknú, budú spätne fakturované majiteľovi (držiteľovi) psa, ktorý si nesplnil riadne 

svoje povinnosti podľa prijatého, platného VZN.  



    5.  Držiteľom/chovateľom/vlastníkom sa zakazuje: 

a) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho, 

b) štvať zvieratá proti sebe, organizovať zápasy medzi nimi, pri ktorých sú vystavené bolesti, 

utrpeniu, alebo usmrteniu, 

c) spôsobovať zvieraťu bolesť, utrpenie, poranenie s následkom úhynu hoci aj z nedbanlivosti, 

d) uhynuté zvieratá umiestňovať do smetných nádob, kontajnerov na odpad, zakopávať ( v 

blízkosti rodinných domov a na verejných priestranstvách), alebo inak nepovolene ich 

odstraňovať, 

e) používať živé zvieratá ako cenu alebo prémiu v súťaži, 

f)  chovať zvieratá tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie, 

g) používať zvieratá ako návnadu, 

h) propagovať týranie zvierat, 

i) loviť a usmrcovať voľne žijúce zvieratá. 

§7 

Chov včiel 

1. Chov včiel je možné zriadiť tak, aby neohrozoval v susedstve bývajúcich občanov a 

na dvore, v sporných prípadoch rozhodne obecný úrad. 

2. Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené 10 m, od verejných a iných 

používaných ciest 20 m. 

§ 8 

Chov holubov 

1. Holuby (športové, poštové, úžitkové, ozdobné) je zakázané chovať v obytných domoch    

      a bytoch. 

2. Holubník je možné postaviť od obytného objektu vo vzdialenosti minimálne 20 m. 

  

§9 

Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať: starosta obce, poverení 

zamestnanci OcÚ, poslanci OcÚ a kontrolór obce. 

2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto VZN budú fyzické osoby postihované podľa 

zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



3. Obecný úrad môže pri porušení ustanovení tohto VZN uložiť pokutu fyzickej osobe do 

výšky 500 € a právnickej osobe do výšky 2 000 €. 

4. Z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich z tohto VZN môže obec 

v súčinnosti s príslušnou veterinárnou a potravinovou správou obmedziť chov zvierať, 

zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne a náklady 

chovateľa, resp. majiteľa, držiteľa. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

§ 10 

Spoločné ustanovenia 

1. Chov, držanie zvierat na území obce, ktoré je v rozpore s týmto VZN je 

držiteľ/chovateľ/vlastník povinný uviesť do súladu s týmto VZN najneskôr do 6 

mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. 

2. Držiteľ/chovateľ/vlastník je povinný poskytnúť súčinnosť pri kontrole dodržiavania 

ustanovení tohto VZN. 

  

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Klčove   

 dňa   

        2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  

 

 

V Klčove dňa  

 

 

v.r. Ing. Etela Dzurillová 

   starostka obce Klčov 

 

 

  

 


