
Uznesenie 
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1.MsZ prerokovalo ndvrh na zruSenie VSeobecne Av2im6ho nariadenia mesta Senec 
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N A R I A D E N I E   M E S T A  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o chove zvierat 
________________________________________________________ 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat upravuje povinnosti a 
práva chovateľov zvierat na území  mesta Senec. Chovateľom je každý, kto z 
akýchkoľvek dôvodov chová, hoci aj prechodne zvieratá. Nariadenie sa 
vzťahuje na chovateľov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami bez 
rozdielu. Vzťahuje sa na chov všetkých zvierat a nie sú ním dotknuté všeobecne 
platné právne predpisy z oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny. 
 
Rozdelenie zvierat: 
a) hospodárske zvieratá: 

-   úžitkové - kone, osly, mulice, hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané 
- kožušinové - králiky, zajace, líšky, norky, nutrie, činčily a iné 
- hydina - hrabavá a vodná 
- holuby 
- včely 

b) mačky a psy 
c) exotické zvieratá 

- malé - akvarijné rybky, korytnačky, vtáky, škrečky, morské prasatá, malé 
plazy, hmyz, jedovaté zvieratá a iné 

- veľké - opice, veľké plazy, mačkovité šelmy a iné 
d) divožijúce zvieratá 

- obojživelníky, žaby, mloky 
- plazy, hady 
- vtáky, spevavce, dravce 
- hlodavce, zajac poľný, veverica a iné 
- netopiere 
- jež európsky 
- bylinožravce - srnec hôrny, jeleň, sviňa divá a iné 
- mäsožravce - vlk, líška a iné 
- slimáky 
- a iné 
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Článok II. 
Všeobecné ustanovenia 

 
 1. Chovať zvieratá na území mesta Senec je možné, ak sú im zabezpečené 
vhodné chovateľské podmienky, ak sú chované zodpovednou osobou a 
nezapríčiňujú porušovanie zásad spolunažívania. 
 
 2. Vo zvláštnych bytoch so spoločnou predsieňou a spoločným dvorom 
/uzavretým/ je potrebný na chov zvierat súhlas všetkých užívateľov bytu a 
spoločného dvora. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na chov malých exotických 
zvierat v bytoch. 
 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti chovateľa 

 
 

1. Chovateľ má právo: 
a) na chov zvierat umožnený týmto nariadením 
b) zúžitkovať a speňažiť zvieratá pri dodržiavaní všeobecne platných predpisov 
c) na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieratám podľa všeobecne 

platných právnych predpisov 
 

2. Povinnosti chovateľa: 
a) dbať na ochranu zvierat, vhodné prostredie, správnu výživu, hygienu a pohyb 

chovaného zvieraťa. Správne manipulovať a skladovať potravu a mať 
zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov. 

b) nedovoliť, aby zviera nadmerným spôsobom rušilo spoluobčanov 
c) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných a 

spoločných priestoroch 
d) nedržať úžitkové zvieratá, mačky, psy a veľké úžitkové zvieratá na tých 

miestach, kde nie je zabezpečený stály dozor chovateľa /spoločné pivnice, 
povaly, záhradné osady/ 

e) nedovoliť bez dozoru voľný pohyb psov, mačiek a úžit. zvierat na verejne 
prístupných miestach 

f) pravidelne nechať zvieratá očkovať podľa požiadaviek veterinárnej správy a 
pri ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie 

g) zviera, ktoré poranilo človeka, dať bezodkladne prezrieť veterinárnym 
lekárom a potvrdenie o prehliadke odovzdať poškodenému 
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h) s uhynutým zvieraťom naložiť podľa pokynov veterinárnej správy. Nie je 

dovolené dávať uhynuté zvieratá do smetných košov a kontajnerov, alebo ich 
zakopávať v záhradách a na verejných priestranstvách /hospodárske zvieratá, 
psy, mačky a veľké exotické zvieratá/. 

 
3. Prihlásiť psov a tie zvieratá, ktoré podliehajú evidencii najneskôr do 15 dní 

na finančnom referáte MsÚ Senec a počas chovu nahlásiť všetky zmeny 
/presťahovanie, uhynutie, stratu/. 

 
4. Za škody spôsobené zvieraťom zodpovedá chovateľ podľa všeobecne 

platných predpisov. 
 
 

Článok IV. 
Chov úžitkových zvierat 

 
 1. Úžitkové zvieratá možno chovať iba v oblastiach z individuálnou 
zástavbou a iba výnimočne v domoch s pozemkami, ktorých výmera je menšia 
ako 400 m,2. 
  
 2. Počet chovaných zvierat je závislý od podmienok a bude posudzovaný 
individuálne. V zastavanom území možno chovať spravidla dva kusy podľa 
druhu. 
 
 3. Chov úžitkových zvierat je podmienený súhlasom majiteľa, alebo 
správcu domu, vo zvláštnych prípadoch posúdením hygienika, veterinára a 
súhlasom dotknutých susedov. 
 

4. Pri   výstavbe  nových  objektov,  resp.  adaptáciách, rekonštrukciách a 
modernizáciách existujúcich stavieb treba postupovať v intenciách zákona č. 
50/76 Zb., pričom treba v prvom rade stanoviť, či pôjde o stavbu kvalifikovanú 
ako drobná /par. 3 vyhláška č. 85/76 Zb./, alebo stavbu pre ktorú sa vyžaduje 
stavebné povolenie  /par. 95-102 vyhl. č. 83 /1976 Zb./. Plánovanú realizáciu 
drobnej stavby je stavebník povinný ešte pred jej začatím, oznámiť Obvodnému 
úradu mesta Senec, ktorý posúdi a určí, či stavbu možno realizovať bez 
stavebného povolenia /týka sa to iba stavieb v zastavanom území mesta/.  
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 Pokiaľ ide o stavby pre poľnohospodárstvo, ktoré nemožno 
charakterizovať ako drobné, je stavebník povinný stavebný zámer, ešte pred 
začatím prerokovať s architektom mesta a Obvodným úradom životného 
prostredia Senec. 
Rozsah projektovej dokumentácie a podmienky pre vydanie stavebného 
povolenia určí Obvodný úrad ŽP Senec pri územnom konaní /paragraf 32-42 
zák. č. 50/76 Zb. /. Tento postup sa vzťahuje aj na drobné stavby, ktoré sa budú 
realizovať mimo zastavaného územia mesta.  
 V prípadoch, keď sa pre chov zvierat majú využívať existujúce objekty, 
ktoré neboli pre tieto účely pôvodne určené /podľa kolaudačného rozhodnutia, 
resp. stavebného povolenia/ je budúci chovateľ povinný takéto zmeny ohlásiť 
Obvodnému úradu ŽP Senec, ktorý o nich rozhodne, alebo nariadi nové 
kolaudačné konanie (par. 85 zák. č. 50/76 Zb.) 
 
 5. Chovateľ úžitkových zvierat je povinný zachovať medzi objektmi, v 
ktorých sú umiestené a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m. Od 
individuálneho zdroja pitnej vody 15 m a takú istú vzdialenosť je potrebné 
zachovať i od obytných budov susedov. 
 
 6. Chovateľ musí mať pre zvieratá zabezpečený  zdroj nezávadnej vody. 
 
 7. Čistenie  objektov musí byť zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy 
boli okamžite odvádzané do vodotesnej žumpy a hnoj denne odstraňovaný do 
vodotesného hnojiska. Pre umiestnenie hnojiska platia tie isté požiadavky, aké 
sú uvedené v bode č. 4 o objekte na chov zvierat.  Hnojisko musí byť 
dimenzované na množstvo hnoja, ktoré vyprodukujú chované zvieratá za pol 
roka. Hnojisko musí byť kryté, alebo prekrývané zeminou.  Chovateľ musí mať 
zabezpečený odbyt skladového hnoja. 
 
 8. Chovateľ sa musí postarať o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu a 
obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou a 
prekrývaním hnojiska.  
 
 9. Chov je zakázaný v centre mesta, na sídliskách, v bezprostrednom okolí 
škôl, zdravotníckych zariadení, obchodov s potravinami, reštaurácií a v 
ochrannom pásme vodných zdrojov.  
 
 
 



 
- 5 - 

 
 

Článok V. 
Chov kožušinových zvierat 

 
 1. Na území mesta Senec je chov mäsožravých kožušinových zvierat 
podmienený súhlasom veterinára a hygienika. 
 
 2. Bylinožravé kožušinové zvieratá sa v zastavanom území môžu chovať 
za predpokladu, že sú pre ne vytvorené vyhovujúce podmienky /článok č. 4 odst. 
3-9/. Chov je podmienený súhlasom dotknutých susedov. Pri chove väčšieho 
množstva zvierat budú podmienky chovu posudzované individuálne hygienikom 
a veterinárom. 
 
 

Článok VI. 
Chov drobných zvierat 

 
 1. Na území mesta Senec je chov drobných zvierat povolený v častiach s 
individuálnou zástavbou. V husto zastavaných častiach s malými výmermi 
pozemkov /radová zástavba a pod./ je chov drobných zvierat podmienený 
vyjadrením hygienika, veterinára a v sporových prípadoch susedom. 
 
 2. Podmienky chovu drobných zvierat sú podobné ako pre chov 
úžitkových zvierat a platí všeobecne čl. 4  odst. č. 4-9. 
 
 3. Drobné zvieratá možno chovať iba so súhlasom majiteľa, alebo správcu 
domu. 
 
 4. Počet chovaných drobných zvierat je daný základnými veterinárnymi 
normami. 
 
 5. Pri stavbe objektov platí ustanovenie článku č. 4 odst. 4 tohto 
nariadenia. 
 
 6. Chov je zakázaný v centre mesta, na sídliskách, v bezprostrednom okolí 
škôl, zdravotníckych zariadeniach, obchodoch s potravinami, reštaurácií a v 
ochrannom pásme vodného zdroja je chov podmienený súhlasom hygienika. 
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Článok VII. 
Chov včiel 

 
 1. Pre chov včiel platia všeobecné zásady ako pre chov drobných zvierat 
/článok 6/.  V zastavanom území je chov včiel podmienený súhlasom 
dotknutých susedov. 
 
 

Článok VIII. 
Chov holubov 

 
 1. K chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa domu alebo správcu 
domu. 
 
 2. Je zakázané chovať holuby v obytných domoch, na balkónoch bytov, v 
miestnostiach a priestoroch spoločne používaných nájomníkmi domu. 
 
 3. Vzdialenosť holubníka od obytných objektov susedov musí byť 
minimálne 10 m. 
 
 4. V rodinných domoch môže byť holubník súčasťou domu. 
 
 

Článok IX. 
Chov psov a mačiek 

 
Ch o v    p s o v  
 

1. Pre chov psov platí všeobecne článok 3 a 2 tohto nariadenia. 
2. Pes nesmie byť trvale pripútaný na krátku nepohyblivú reťaz. 
3. Vodiť psa je zakázané: 

- bez náhubku, 
- do priestorov, kde je zakázaný chov, alebo kde je označenie zákazu 

vodenia psov 
- na detské ihriská, kúpaliská, pláže, športové ihriská a pod. Tieto zákazy sa 

nevzťahujú na psov služobných pri výkone povinnosti a psov, ktorí vodia 
nevidiacich. 
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4. Voľný   pohyb   psov   bez   dozoru   na   verejných   priestranstvách  je 
zakázaný. Psy bez dozoru voľne sa pohybujúci vo voľných priestranstvách bez 
obojka, náhubku a registračnej známky /túlavé psy/ sa budú odchytávať. 

 
5. Na   verejných    priestranstvách,   spoločných    priestorov   domov    a 

dvorov je nutné vodiť psa na vodítku. Voľný výbeh psov s dozorom je povolený 
v miestach na to určených. /pre výcvik psov/. 
Na verejných priestranstvách je chovateľ povinný exkrementy odstrániť do 
odpadových nádob. 
 

6. Obmedzenie chovu : 
- na chov psov v školách a spoločných zariadeniach pre deti, ktoré nemajú 

osobitný vchod a používajú spoločné priestory, v priestoroch spoločného 
stravovania, v zdravotníckych zariadeniach je potrebný súhlas hygienika a 
veterinára. 

- na území mesta Senec je zakázané chovať psov, ktoré vznikli krížením a 
chovom za účelom zvýšenia agresivity /napr. American Pit Bull Terier a 
pod. druhy/. Tento chov musí byť pod kontrolou kynologického zväzu a 
veterinárnej správy. 

- v prípade, že pes neodôvodnene opakovane napadne a poraní na verejnom 
priestore človeka, alebo iné zviera musí byť pod dohľadom veterinára 
humánne utratený. 

 
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. 
 

8. Cvičiť  psov  k   služobným   účelom je  možné  iba v priestoroch na to 
určených. 
 
 9. Kynologické podujatia, prehliadky a výstavy sa môžu konať iba na 
základe povolenia MsÚ v Senci, so súhlasom hygienika a veterinára. 
 
 
Ch o v   m a č i e k 
 
 Pre chov mačiek platia všeobecne tie isté pravidlá ako pre chov psov. 
Voľne pohybujúce sa mačky po verejných priestranstvách musia byť označené 
obojkom, na ktorom je meno majiteľa. 
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Článok X. 
Chov exotických zvierat 

 
1. Chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený v obytných i 

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

osobitným predpisom veterinárnej správy už pri dovoze. 
 
 
 

Článok XI. 
Chov divožijúcich zvierat 

 
 1. Chov divožijúcich zvierat v obytných a rodinných domoch, dvoroch a 
záhradách je na území mesta Senec zakázaný. Výnimky povoľuje Obvodný úrad 
ŽP Senec len v tom prípade, ak chovateľ predloží potvrdenie o výnimke zo 
Slovenskej komisie pre ŽP v Bratislave /chránené živočích/, resp. od Okresného 
úradu /nechránené živočíchy/. 
 
 2. Lov, odchyt a usmrcovanie divožijúcich zvierat a živočíchov je 
zakázaný. Týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho 
práva. 
 
 

Článok XII. 
Chov slimákov 

 
 1. Zber slimákov v prírode na výkup  i na chov je na celom území mesta 
Senec zakázaný. Výnimky povoľuje Slovenská komisia pre ŽP v Bratislave. 
 
 2. Chov slimákov je možný v tých miestach, ktoré spĺňajú podmienky 
chovu drobných hospodárskych zvierat. 
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Článok XIII. 

Týranie zvierat 
 

1. Týraním sa rozumie spôsobenie bolesti, utrpenia, alebo stavu úzkosti 
zvieraťu. 

2. Je zakázané: 
- nechať zviera hladovať, ak to nie je v záujme jeho zdravia 
- biť zviera 
- likvidovať zviera ubitím, obesením, škrtením, upálením a podobným 

nehumánnym spôsobom. 
 

5. Za  porušenie  tohto  ustanovenia  je  stanovená pokuta podľa zákona č. 
87/87 Zb. o veterinárnej starostlivosti. 

 
 

Článok XIV. 
Veterinárna starostlivosť ochrana zvierat 

a ľudí pred nákazlivými chorobami 
 

 1.  Do   zriadených   útulkov   pre   opustené   zvieratá,   ktoré   budú   pod 
veterinárnym dozorom, budú odovzdané zvieratá: 
a/ nájdené alebo túlavé, ktorých chovateľ nie je známy a ktoré sa nachádzajú na 
verejnom priestranstve bez dozoru 
b/ ktoré zostali po zomrelých chovateľoch 
c/ evakuované v prípade živelných pohrôm 
d/ odobrané chovateľom v prípade nevhodného zaobchádzania s nimi a 
nedodržanie tohto nariadenia 
e/ určené na pozorovanie z dôvodu pohryznutia alebo poranenia človeka, ak 
chovateľ nemôže zabezpečiť ich oddelené umiestnenie 
f/ zvieratá dovezené zo zahraničia, pre ktoré je stanovená povinná karanténa 
 
 2. Nájdené alebo túlavé zviera, ktorého chovateľ nie je známy, bude 10 
dní pozorované v karanténe, aby sa zabránilo šíreniu nákazy. 
Táto doba môže byť podľa potreby predĺžená a určí ju veterinárny lekár. Podľa 
výsledkov testov a na základe rozhodnutia veterinárneho lekára bude zviera 
umiestnené v útulku pre zvieratá, u nového majiteľa alebo sa humánne utratí. 
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 3. Ak sa chovateľ o svoje zviera prihlási počas karantény, bude mu zviera 
vydané ak nie je podozrenie z nebezpečenstva prenosu nákazy. Pred prevzatím 
zvieraťa  je chovateľ  povinný  útulku uhradiť    výdavky   spojené  s   jeho 
umiestnením, liečením, prepravcu alebo príp. likvidáciou. 
 
 4. Zranené zviera musí byť podľa povahy zranenia buď umiestnené na 
bezpečné miesto a ošetrené, alebo utratené. 
 
 5. Každé uhynuté zviera, ktoré sa nachádza na verejných priestranstvách 
musí byť odpratané Asanačným podnikom do 24 hod. od doby nahlásenia na 
verejnej správe. 
 
 

Článok XV. 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí občan tým, že: 

a/ poruší všeobecne záväzné predpisy a nariadenie upravujúce povinnosti na 
úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa 
b/ poruší zásady chovu, ktoré sa týkajú predchádzaniu nákazám a iným 
hromadným ochoreniam 
c/ pri manipulácii a skladovaní krmív porušuje hygienické zásady a tým spôsobí 
zdravotnú závadnosť týchto krmív 
d/ poruší základné veterinárne nariadenia pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat 
e/ sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru alebo vykonávanie odborných 
veterinárnych úkonov, nevykoná v určenej lehote záväzný pokyn príslušného 
orgánu veterinárnej starostlivosti na odstránenie zistených nedostatkov. 
 Občanovi, ktorý sa dopustí  priestupku bude uložená pokuta podľa 
príslušného právneho predpisu /zák. 372/90 Zb./ 
 
 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenie 

 
 1. Ustanovenia tohoto nariadenia v plnom rozsahu vzťahujú na chov 
všetkých zvierat na území mesta. 
 2. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sú oprávnené kontrolovať 
pracovníci MsÚ Senec, veterinárna správa, hygienická služba, Mestská polícia v 
Senci, príslušníci policajného zboru SR, Spolok na ochranu zvierat, Slovenský  
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zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredie štátnej ochrany prírody, pracovníci 
Obvodného úradu ŽP v Senci. 
 3. Porušenie ustanovení tohto  nariadenia sa rieši v blokovom konaní 
alebo sa prejednáva v priestupkovom konaní ak nejde o prečin alebo trestný čin. 
 4. Ak bude vydaný zákaz chovu zvieraťa a chovateľ v stanovenej lehote  
nevyhovie právoplatnému rozhodnutiu, bude zabezpečený výkon  rozhodnutia 
prostredníctvom veterinárnej správy. 
 5. Za priestupky proti porušeniu ustanovení tohto nariadenia budú  
uložené pokuty podľa príslušných právnych predpisov /zák. č. 87/87 Zb. a zák. 
č. 372/90 Zb./. 
 
 

Článok XVII. 
Účinnosť 

 
 Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 
Senci dňa 27.05.1993. 
 Nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli a platí na 
celom území mesta Senec. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.  F r a n k o    Blažej     Ing. E l š í k   Jozef 
      prednosta MsÚ                                                                   primátor 
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