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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Michalová č. 2 /2020
o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových zvierat v katastri obce
Michalová

Obecné zastupiteľstvo obce Michalová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č.39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.292/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ – DRŽANIE PSOV
§1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Michalová (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje
povinnosti chovateľov a držiteľov psov na území obce Michalová a určuje spôsob ich
evidencie.
§2
Všeobecné ustanovenia
1. Chovať a držať psa na území obce Michalová môže každá právnická a fyzická osoba,
ktorá má v obci sídlo, alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak psa drží nepretržite viac
ako 90 dní na území obce , psa prihlásiť do evidencie psov vedenej na obecnom úrade,
kde mu bude pridelené evidenčné číslo.
2. Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť
na právne úkony. Vlastniť je povolené aj viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie
a platenia dane za psa. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť na chov, výcvik
a obchodovanie so spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat
musia dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.

§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce, resp. na území
Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho do

evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete
v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec,
3. Do evidencie sa zapisuje alebo zakladá :
evidenčné číslo psa
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
údaj o očkovaní psa proti besnote, doklad o očkovaní psa predkladá majiteľ psa
pri jeho evidencii ale aj kedykoľvek na vyzvanie obce
e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľa psa
f) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
g) úhyn psa
h) strata psa
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaju oznámiť obci, kde je alebo má
byť pes evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke
sa uvedie evidenčné číslo psa a názov obce – Michalová. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa. Úhrada za náhradnú známku činí sumu vo výške nákupnej
ceny.
a)
b)
c)
d)

§4
Povinnosti chovateľov psov a podmienky pre chov a držanie psov
Chovateľ a držiteľ psa je povinný:
1. Prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade a prísne dodržiavať
ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny o chove psa, stratu
psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.
2. Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou na obecnom úrade.
3. Zabezpečiť trvalé označenie psa/psov/ čipom podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov , pred prvou zmenou
vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa
a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri.
4. Prísne dbať na to, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom
okolí, a tak nenarušoval občianske spolunažívanie.
5. Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo
dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia.
6. Dbať na ochranu psa, riadnu výživu a jeho čistotu.
7. Dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému očkovaniu
a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť
očkovania proti besnote.

8. Zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo
s vykonaním náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných
plemien, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov.
9. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto psa vedie, je povinný oznámiť
osobe, ktorú pes pohrýzol aj údaje o majiteľovi psa. Súčasne je povinný oznámiť
obci, kde je pes evidovaný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo inej krajnej
núdzi.
10. Okamžite psa, ktorý poranil človeka, dať na vlastné náklady prehliadnuť
veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si o tom potvrdenie.
11. Držiteľ psa je povinný platiť daň za psa v súlade s prijatým všeobecne záväzným
nariadením obce o miestnych daniach.
12. Chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho.
Podmienky pre chov a držanie psov:
1. Chovateľ alebo majiteľ psa v rodinnom dome je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol
ohroziť okoloidúcich občanov cez plot. Na bránu možno umiestniť tabuľku „ Pozor
pes!“
2. V rodinných domoch alebo na vlastnom, prípadne prenajatom pozemku je možné
chovať alebo držať maximálne 3 psov. Viac psov je možné chovať iba s písomným
súhlasom obce Michalová.
3. Každý majiteľ psa zodpovedá za škody na majetku alebo na zdraví spôsobené psom.
4. Obec vykonáva fyzické kontroly stavu psov. Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný na
písomnú výzvu povereným pracovníkom obce , resp. obcou poverenou osobou umožniť
kontrolu počtu chovaných psov, ako aj podmienky ich chovu, preukázať známku psa
a za tým účelom umožniť vstup na nehnuteľnosť.
§5
Ochrana zvierat
V katastrálnom ú zemí obce Michalová ak sa v prípade nepredvídanej udalosti zistí, že voľne
pohybujúci pes spôsobí inej osobe ujmu na zdraví, alebo inú vážnu škodu, obec zabezpečí
jeho odchyt. Po identifikácii majiteľa odchyteného zvieraťa je majiteľ povinný uhradiť obci
náklady spojené s odchytom resp. asanáciou.

§6
Vodenie psov
1. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,

ktoré pes mohol spôsobiť. Psa je možné vodiť mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom
postroji a viditeľne označeného známkou.
3. Vodenie psov/okrem zvláštnych psov/ je zakázané:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný
b) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská
c) do areálov škôl a školských zariadení
d) do prevádzok a do obchodov s potravinárskym sortimentom potravinárskej
výroby
e) do zdravotníckych zariadení
f) do areálu pohrebiska
4. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne obce je zakázaný.

§7
Priestupky
1.Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto všeobecne záväzným
nariadením a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládanie
je priestupkom podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 282/2002 Z.z.
a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do výšky 165€.
2. Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného
pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je
priestupkom podľa § 7 ods.2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 z.Z. a páchateľovi môže
obec uložiť pokutu do 65€.
3. Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50€, ak nezabezpečí na
svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.
4. Súčasťou tohto nariadenia je aj písomné poučenie pre majiteľov psov, ktoré tvorí prílohu
č.1 k tomuto VZN.

DRUHÁ ČASŤ – CHOV HOSPODÁRSKYCH A ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT
§8
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Michalová (ďalej len „nariadenie“) upravuje
podmienky chovu hospodárskych a úžitkových zvierat na území obce Michalová, vymedzuje
práva a povinnosti chovateľov a držiteľov hospodárskych a úžitkových zvierat. Nariadenie sa
vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných zvierat a zamedzenia šírenia
chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.

§9
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Michalová.
2. Na území obce Michalová možno chovať a držať úžitkové a hospodárske zvieratá, len
ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa
zachovajú obmedzenia uvedené v tomto VZN.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zvieratá chránené zákonom.
4. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.

§ 10
Základné pojmy
1. Hospodárske zviera je každé zviera, ktoré sa chová a drží najmä na účely úžitkovej
produkcie.
2. Úžitkovými zvieratami sú pre účely tohto nariadenia zvieratá chované na hospodárske
účely , najmä na získanie živočíšnych produktov alebo prácu.
3. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto :
a) úžitkové : kôň, ovce, kozy, ošípané, rožný statok
b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, slimáky,
včely
c) cudzokrajné a exotické zvieratá
d) voľne žijúce zvieratá
e) ostatné zvieratá
4. Chovateľom- držiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá osoba, fyzická
alebo právnická osoba, ktorá chová hospodárske a úžitkové zvieratá, hoci len prechodne na
základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
§ 11
Podmienky pre chov a držanie zvierat
Územné podmienky:
a) 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

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

priestranstiev. Prístup k hospodárskym objektom nesmie narušovať vlastné
obytné prostredie.
Priestory- objekty určené na chov domácich zvierat musia byť murované
s nepriepustným podlažím.
Počet chovaných zvierat je závislý od podmienok a bude posudzovaný
individuálne.
Chovateľ - držiteľ hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi obytnými
objektami v ktorých sú zvieratá umiestnené /maštaľ, chliev a pod. / vzdialenosť
10metrov ak to miestne pomery dovoľujú, ako aj inými objektami, ktoré
s chovom súvisia/hnojiská, močové nádrže, voľné výbehy a pod. / od obytných
miestností musí byť najmenej 10 metrov ak to miestne pomery dovoľujú.
Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky na ktorých sa
nachádzajú napríklad školské zariadenia, zdravotnícke, kultúrne a iné,
minimálna vzdialenosť od hraníc pozemku musí byť 20 metrov ak to miestne
pomery dovoľujú.
Je potrebné zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu, obmedzovať
zápach účinným čistením a dezinfikovaním objektov slúžiacich k chovu
a držaniu zvierat.
Pri chove všetkých zvierat je potrebné dodržiavanie základných hygienických
podmienok, pravidiel občianskeho spolunažívania a všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Je zakázané akékoľvek umiestnenie chovu zvierat na verejné priestranstvo.

1. Technické a hygienické podmienky
a) 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 kategórii a sledovať ich zdravotný
stav.
b) Chovatelia všetkých zvierat uvedených v § 10 ods. 3 tohto VZN sú povinní dodržiavať
opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz
hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierat na človeka a naopak. Výskyt
ochorenia u zvierat sú povinní bezodkladne po zistení hlásiť na príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe a taktiež na Obecnom úrad v Michalovej.
c) Úžitkové zvieratá , cudzokrajné a exotické zvieratá je možné na území obce chovať len
v objektoch na tento účel výlučne zriadených, zodpovedajúcich technickým a hygienickým
normám a v súlade s príslušnými stavebnými predpismi a so súhlasom Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy.
d) Počet chovaných malých úžitkových zvierat je daný základnými veterinárnymi normami.
e) Chov včiel - pre chov včiel platia všeobecné zásady ako pre chov malých úžitkových
zvierat. Na území obce Michalová je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri
individuálnej bytovej výstavbe, v počte najviac 2 rodiny včiel na 100m2 pri zohľadnení
stanoviska všetkých susedov.
f) Chov holubov k chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa domu, súhlas susedov a súhlas
obce. Je zakázané chovať holuby v obytných domoch, v miestnostiach alebo priestoroch
používaných nájomníkmi domov.

g) Úžitkové zvieratá a ostatné zvieratá sa nesmú týrať hladom, zlým zaobchádzaním prípadne
nedodržiavaním ostatných technických a hygienických podmienok, uvedených v tomto
nariadení.
§ 12
Práva a povinnosti chovateľa a držiteľa zvierat

1. Chovateľ, majiteľ, alebo držiteľ má právo na chov zvierat za podmienok daných zákonom č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti , v súlade s nariadením vlády SR so zameraním na
ochranu a zdravie zvierat.
Chovateľ, majiteľ, držiteľ zvieraťa je povinný :
a) Dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa.
b) Zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby toto nerušilo, neobmedzovalo
a neohrozovalo spoluobčanov a ich majetok.
c) Okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách .
d) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a včely je povinnosťou chovateľa registrovať na
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
2.Pre uskladnenie odpadov pochádzajúcich z chovu zvierat/hnoj, močovka/ je chovateľ
povinný vybudovať nepriepustné hnojiská a žumpy, hnojisko – nepriepustná betónová
jama alebo žumpa, musí byť vzdialená od obytných domov susedov minimálne 10m
a minimálne 30m od vodných zdrojov/studňa, potok/. Založenie hnojiska voľne na zemi
je zakázané.
3. Chovateľ nesmie chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo
navzájom spôsobovali utrpenie.

§ 13
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí občan tým, že :
a) Poruší všeobecne záväzné nariadenie a predpisy upravujúce povinnosti na úseku
veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa.
b) Poruší zásady chovu, ktoré sa týkajú predchádzaniu nákazám a iným hromadným
ochoreniam
c) Nastane chov úžitkových zvierat bez súhlasu susedov.
2. Kontrola a sankcie :
a) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce,
poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný
kontrolór obce Michalová
b) Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby postihované

podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
c) Obec môže pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu do výšky 165€.
d) Z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže
obec Michalová v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nariadiť
opatrenia, resp. obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu
zvierať v určenom termíne na náklady chovateľa, majiteľa, resp. držiteľa.

§ 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. O podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
2. Chov zvierat nepostihnutých VZN musí byť v súlade so zásadami hygienických
a veterinárnych zákonov a v súlade s § 127 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Michalová sa na tomto všeobecne záväznom nariadení ,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat uznieslo
dňa 14.12.2020 Uznesením č. 52/2020.

§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Príloha č.1 k VZN č. 2/2020

POUČENIE
Týmto Vás ako majiteľa a držiteľa psa poučujeme, že v zmysle VZN č. 2/2020 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Michalová v nadväznosti na § 4,ods. 5 zákona č.
282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov – na území obce je voľný
pohyb psov zakázaný. V zmysle vyššie uvedeného VZN, je možné vodiť psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom
postroji a viditeľne označeného známkou. Ak držiteľ nezabráni voľnému pohybu psa okrem
priestorov na to určených, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 282/2002, za ktorý mu môže
byť uložená pokuta do výšky 165€ / § 7 ods. 3 /. Priestupky tohto zákona prejednáva obec,
v blokovom konaní orgánu Policajného zboru.
Zároveň Vás tiež poučujeme, že v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov podľa ust. 22 ods 6.
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku
zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania a lebo nežiadúceho rozmnožovania.
V prípade nezabezpečenia takých opatrení, aby nedošlo k úniku zvieraťa – psa z chovného
priestoru sa vlastník alebo držiteľ zvieraťa dopustí priestupku podľa § 48 ods. 4 písm. h/ zákona
č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Orgán veterinárnej
starostlivosti, čo je v tomto prípade Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská
Bystrica uloží fyzickej osobe pokutu vo výške 400- 1000 € / § 48 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov/. Pri opakovanom porušení
dvojnásobok uloženej sankcie a pri ďalšom opakovaní protiprávneho konania aj zákaz chovu
psa na dva roky.
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