Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), ako aj § 4 ods. 4 písm. h)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pre katastrálne
územie Spišské Podhradie a Katúň vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o chove a držaní zvierat a včiel
na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Na území mesta Spišské Podhradie a na území mestskej časti Katúň možno držať a chovať zvieratá pri
dodržiavaní platných hygienických, veterinárnych a stavebných predpisov a pri súčasnom dodržaní
predpisov v zmysle platných zákonov o ochrane životného prostredia, najmä Zákona NR SR č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny, Zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a
nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných 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.
Čl. 2
Priestorové a stavebné podmienky
1. Zriaďovanie - výstavba nových objektov pre chov zvierat podlieha povoleniu v zmysle 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 hygienicky 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 zvieratám na verejné priestranstvá, resp. susedné plochy.
4. Hnojiská, nádrže, ktoré kapacitne zodpovedajú množstvu produkovaných exkrementov, musia byť
prevádzkované v súlade s požiadavkami orgánov hygienickej služby a veterinárnej starostlivosti.
Čl. 3
Chov spoločenských zvierat
(napr. pes, mačka)
1. Umiestnenie spoločenského zvieraťa
a/ Spoločenské zviera možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore alebo v zariadení určenom
na chov, ktoré:
- mu umožňuje biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku a zdravotnému stavu
- spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky
- umožňuje jeho dennú kontrolu
- zabraňuje jeho úteku.
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 potme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu

1/2

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

- ponechať samo v osobnom aute alebo v kabíne nákladného auta, ktoré 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.
Čl. 4
Chov hospodárskych zvierat
Chov hospodárskych zvierat na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň, 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.
Čl. 5
Včely
V intraviláne mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň je chov včiel zakázaný.
Čl. 6
Všeobecné ustanovenia
1. Zvieratá bez osobného dozoru držiteľa pohybujúce sa na verejných priestranstvách sa budú odchytávať.
Mesto Spišské Podhradie neručí za prípadnú škodu v súvislosti s ich likvidáciou.
2. Pásť hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
3. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú podľa príslušných právnych
noriem a predpisov:
- poverení pracovníci MsÚ Spišské Podhradie
- Mestská polícia Spišské Podhradie
4. Sporné chovy sa budú riešiť v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Poprad a
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Poprad.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 14.12.2004.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli
a na internetovej adrese mesta dňa 21.11.2004
3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2004.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005

V Spišskom Podhradí dňa 14.12.2005

Ing. František SLEBODNÍK
primátor mesta
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