
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Kamenici v súlade s ustanovením § 11. ods.4 písm.g 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa 
uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení a obec Vyšná Kamenica v súlade s § 6 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
vydáva pre obec V Y Š NA  K A M E N I C A  
 
 
 
                    V Š E O B E C N E  Z Á V A Z N E  N A R I A D E N I E 
 
                                                   
               o chove a držaní zvierat na území obce Vyšná Kamenica 
 
                                                     Čl.1 
Na území obce  Vyšná Kamenica možno chovať a držať zvieratá pri dodržaní zdravotných, 
veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky uvedené v tomto 
nariadení, dodržia sa predpisy na ochranu životného prostredia a nezapríčiní  sa porušovanie 
zásad spolunažívania. 
 
 
 
                                                                Čl.2 
 
Všeobecne záväzne nariadenie sa vzťahuje na: 

-veľké zvieratá /VZ kone,kravy,byky,jalovice,prasnice,plemnné barany a capy 
-malé zvieratá/MZ/ teľatá do 6 mesiacov,žriebätá do 6 mesiacov,ošípané,ovce, 
 kozy, mačky,psy,kožušinové zvieratá vrátane mláďat 
-drobné zvieratá / DZ/ hydina,zajace,králiky,ciciaky do odstavu,mlaďatá malých 
  zvierat do veku 3 mesiacov, okrasne a exotické zvieratá, včely , holuby 
    
 
 

 
                                                         Čl.3 
             
                                       Vymedzenie oblastí pre chov a držanie zvierat 

 
1. Držanie a chov veľkých, malých a drobných zvierat sa povoľuje na území obce v rodinných 

domoch, ktoré majú uzavreté dvory,/výnimky tvoria  psy, mačky, okrasné a exotické  
zvieratá/. 

2. Chov veľkých, malých a drobných zvierat /výnimku tvoria psy,mačky,okrasné a exotické 
zvieratá/ sa zakazuje pre majiteľov nehnuteľnosti vo vzdialenosti do 30  m od zariadení 
občianskej vybavenosti ako sú školy,predajne potravín,zdravotnícke zariadenia a pod. 
                                                              
 
                     
                                                     Čl.4 
 
l. Každú novú stavbu slúžiacu na chov zvierat ohlásiť stavebnému úradu. V prípade, 

že zastavaná plocha presahuje 25 m2 sú povinní držitelia zvierat požiadať o stavebné 
povolenie. 
 
 
 
 

   
       
 



 
 
       
  2.   Postarať sa o to, aby objekt slúžiaci na držanie zvierat bol ľahko čistiteľný.Objekt 
               musí byť napojený na vodotesnú žumpu, veľkosť objektu musí byť 8 m2 jednu 
               veľkú dobytčiu jednotku ( 1 ks hospodárskeho zvieraťa, 4 ošípané, 10 oviec). 
         3.   Postarať sa o pravidelné odstraňovanie hnoja. Hnoj je potrebné ukladať do vybetó- 
                novaných jám. Držiteľ zvierat je povinný pravidelne sa postarať o ničenie hlodavcov 
                a hmyzu, obmedzovať zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním 
                hnojiska. 
         4.    Infekčné ochorenia,podozrenia z infekčných ochorení alebo uhynutia oznámiť  
                 prislušnému veterinárnemu lekárovi a ním nariadené opatrenia vykonať. 

5. Držiteľ môže umiestniť objekt pre chov a držanie zvierat (maštaľ,chliev,kanál) 
najmenej 10 m od ulice a susedných  domov a 15 m od individuálneho vodného 
zdroja. 

6. Pri menšej vzdialenosti chovných objektov od obytných objektov susedov sa vyžaduje 
písomný súhlas dotknutých susedov. 
 

7. Za škody spôsobené zvieraťom  zodpovedá chovateľ podľa všeobecne platných  
predpisov.                                
                                
                                           Čl. 5 
                  
                                            Chov psov 
 
 

1. Každý chovateľ psa je povinný nahlásiť chovaného psa do evidencie na Obecnom 
úrade, ak je pes držaný i prechodne na území obce na dobu viac ako 90 dní. Každú 
zmenu údajov je potrebné hlásiť najneskôr do 30 dní od zmeny skutočnosti. 

2. Chovateľ psa je povinný každoročne sa dostaviť so psom k povinnému hromadnému 
očkovaniu proti besnote a iným chorobám a na veterinárnu prehliadku pri ochorení 
 v zmysle zákona č.115/1195 Z.z. o ochrane zvierat, pričom v záujme bezpečnosti 
je potrebné dodržiavať ustanovenia tohto VZN o vodení psov. Každý chovateľ musí 
mať pre každého psa očkovací preukaz. 

3. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci Vyšná Kamenica daň za psa 
podľa platného VZN o miestnych daniach a poplatkoch. 

4. Voľný pohyb psov bez dozoru na verejných priestranstvách je zakázaný. 
5. Na verejných priestranstvách, spoločných priestoroch domov je nutné vodiť psa na 

vôdzke a s náhubkom. 
6. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, je povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť. 
7. Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody. 

Majiteľ nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho.  
 

 
                                                Čl. 6 
                                             CHOV  MAČIEK 
 
 
1. Chovateľ resp. držiteľ nesmie mačku opustiť alebo vyhnať s úmyslom zbaviť sa jej. 
2. Chovateľ mačky je povinný vykonať opatrenia na zabránenie neplánovaného  

a nežiadúceho rozmnožovania. 
3. Chovať a držať mačku je zakázané: 

na balkónoch a loggiach bytov, v spoločných priestoroch bytových domov 
v zariadeniach pre detí  a mládež 
v prevádzkach verejného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch 
s potravinami a v zdravotníckych zariadeniach. 
 

 
 



 
 
 
 
                                                     Čl. 7 
                                                CHOV VČIEL 
 
1. Na území obce Vyšná Kamenica je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených 

záhradkách pri individuálnej bytovej zástavbe v dostatočnej vzdialenosti od obytných 
domov. 

2. Včelstvá nie je možné umiestniť v blízkosti zdravotných zariadení a škôl, letáče je 
treba orientovať smerom na vlastný pozemok. 

3. Vzdialenosť včelstiev musí byť od susednej nehnuteľnosti min. 10 m od verejných 
a iných používaných komunikácií 10 m . 

    
 
                                                      Čl . 8 
 
1. Chovať holuby je povolené iba v rodinných domoch. 
2.  Holuby je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch bytov, vo vedľajších  

miestnostiach patriacich k bytu a v spoločných miestnostiach nachádzajúcich sa 
v dome. 

3. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho na bývanie vo vzdialenosti najmenej 
10 m resp. môže byť umiestnený na povale rodinného domu. 
 
 
                                                Čl. 9 
                                
                           CHOV OSTATNÝCH DRUHOV ZVIERAT  

               
1. Chov okrasných a malých exotických zvierat je všeobecne povolený v obytných 

i rodinných domoch, len pre záujmovú činnosť. 
2. Chov veľkých exotických zvierat a jedovatých zvierat podlieha osobitných predpisov 

veterinárnej správy už pri dovoze. 
3. Chovateľ exotických zvierat – plazy, hady, jedovatý hmyz a pod. je povinný zabrániť 

jeho úniku a premnoženiu. 
                                               Čl. 10 

                                                        
                                                     VŠEOBECNE  USTANOVENIA 
 

1. Z dôvodu všeobecného alebo verejného záujmu (porušovanie veterinárnych zásad,  
nadmerného hluku, zápach a pod.) môže obec Vyšná Kamenica obmedziť chov 
týchto zvierat alebo ho zakázať. 

2. Majiteľ zvieraťa  nesmie obťažovať susedov pachmi, odpadmi, prachom a hlukom. 
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva pracovník Obecného úradu  

vo Vyšnej Kamenici, komisia na ochranu verejného poriadku a hl.kontrolór obce. 
 
                                              Čl. 11 
                             ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce 
Vyšná Kamenica dňa: 5.11.2010., uznesením č. 2/2010 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2011 
 
Vyvesené: 1.12.2010 
Zvesené:  15.12.2010                                                                                          
                                                                               Ján Mikloš 
                                                                             starosta obce 

 


