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Všeobecne záväzné nariadenie O podmienkach chovu 
a držania zvierat 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch na základe § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s poukazom na § 11 ods. 3 
písm. g) cit. Zákona   v y d á v a   pre katastrálne územie obce Lipovany toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat 

v katastrálnom území obce Lipovany 
 

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

 
1) Účelom tohto všeobecné záväzného nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov 

domácich a úžitkových zvierat, ďalej zabezpečiť čistotu obce a zdravie občanov, 
v neposlednom rade tiež bezpečnosť cestnej dopravy, 

2) V katastrálnom území obce Lipovany možno držať zviera pri dodržaní zdravotných, 
veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené 
v tomto všeobecne záväznom nariadení, 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na nasledovné zvieratá: 
 

a) úžitkové: kôň, hovädzí dobytok, ošípaná, ovca, koza, 
b) drobné: hydina (sliepka, hus,...), zajac, 
c) včely, 
d) holuby, 
e) psy a mačky, 
f) kožušinové zvieratá, 
g) dážďovky a mäkkýše. 

 
4) Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje chov pre podnikateľské účely. 

V tomto prípade sa vyžaduje realizácia farmy podľa stavebného projektu. 
 

Prvá hlava 
Držanie zvierat 

§ 2 
Zákaz držania zvierat 

 
1) Zakazuje sa držať a chovať domáce a úžitkové zvieratá v týchto lokalitách: 

 
a) v lokalite ............................................. 
b) zákaz chovu psov v miestnej časti ................................................ 

 
2) Obmedzenia na držanie zvierat sa nevzťahuje na: 

 
- hospodárske dvory ŠM a PD a iných organizácií, pre ktoré platia smernice pre 

veľkochovy zvierat 
- na miestne časti obce a to: ........................................................ 
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§ 3  
Povinnosti držiteľov zvierat 

 
1) Situovanie chovného objektu nesmie narušiť estetický vzhľad obytného domu z ulice. 
2) Držitelia zvierat sú povinní zachovať medzi chovnými objektmi, v ktorých sú zvieratá 

umiestnené (maštaľ, chliev, kurín ...) a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 
metrov, od obytných objektov 10 metrov a od individuálneho vodného zdroja 15 m, 
u kožušinových zvierat je to 50 metrov. 

3) Držitelia zvierat sú povinní postarať sa o to, aby objekt bol ľahko dezinfikovateľný 
a napojený na vodotesnú žumpu. Hnoj z chovného objektu treba denne odstraňovať 
a to do vybetónovaných jám. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 20 až 
30 metrov od vodných zdrojov. Výnimky z tohto ustanovenia povoľuje na základe 
písomnej žiadosti Obecný úrad v Lipovanoch. 

4) Na držanie zvierat je potrebný súhlas vlastníkov všetkých susedných nehnuteľností. 
5) Držiteľ zvierat je povinný nebezpečné a veľmi nebezpečné nákazy, podozrenia 

z takýchto nákaz alebo uhynutie, ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi a Obecnému 
úradu v Lipovanoch a nimi nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať. 

6) Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. Obec môže určiť kde 
sa takáto činnosť pri zabezpečení primeraného dozoru môže vykonávať a zároveň 
určiť výšku odplaty. 

7) Veľkosť hnojiskovej a močovkovej jamy musí byť dimenzovaná na polročnú 
produkciu týchto zvierat. Vyvážanie hnoja a močovky musí byť prevádzané 
minimálne dvakrát do roka. 

8) Chovateľ musí aspoň dvakrát ročne v ustajňovacích priestoroch vykonať DDD 
činnosť (dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia). 

9) Podmienkam, ktoré sú stanovené zhora, je treba postupne prispôsobovať aj prevádzku 
jestvujúcich chovných objektov. 

 
Druhá hlava 

Chov a držanie psov 
§ 4 

 
1) Chovateľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné 

priestranstvo, alebo cudzí pozemok. 
2) Vodenie psa je zakázané: 

 
- na detské ihriská, cintoríny 
- na všetky miesta označené  upozornením na zákaz vodenia psov. 

 
3) Na verejných priestranstvách možno psov vodiť iba na vodítku, pričom musia mať 

vždy náhubky. 
 
 
 

§ 5 
Povinnosti chovateľa psa 

 
        V záujme hygieny, čistoty a ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého 
občianskeho spolužitia je chovateľ psa povinný: 
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- držať psa v čistote, 
- ak berie majiteľ psa na verejné priestranstvo, opatriť psa náhubkom a vodiť ho na 

vodítku, 
- odstrániť psom spôsobenú nečistotu na verejnom priestranstve, 
- dostaviť sa so psom ku povinnému očkovaniu proti besnote, 
- včas zaplatiť Obecnému úradu v Lipovanoch miestny poplatok za psa, 
- pri úhyne psa zachádzať  s uhynutým psom podľa pokynov veterinárneho lekára. 

 
§ 6 

Zodpovednosť za chov psov 
 

1) Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je povinný nahradiť ju podľa 
všeobecne platných právnych predpisov. To isté sa vzťahuje aj  na prípad poranenia 
iného občana. 

2) Zneškodnenie psov vykonáva asanačný ústav v spolupráci s orgánmi polície 
a Obecným úradom v Lipovanoch. Náklady spojené so zneškodnením psa znáša 
chovateľ. 

3) Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný do 24 hodín dať psa vyšetriť 
veterinárnym lekárom. 

 
Tretia hlava 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
§ 7 

 
1) V prípade opätovného  porušovania ustanovenia tohto všeobecne záväzného 

nariadenia zo strany chovateľov môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému zákazu 
držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Lipovany. 

2) Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude postihovať 
v súlade s platnou úpravou (zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona 
SNR č. 524/1990 Zb.) 

3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
v Lipovanoch dňa 27. 11. 2009. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
obecnej úradnej tabuli. 

 
V Lipovanoch dňa 28. 11. 2009 
 
 
                                                                                                Milan Matuška 
                                                                                                 Starosta obce 

 
 
 

         
 


