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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 12 

o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat 
a zvierat chovaných v domácnostiach 

________________________________________________________ 
 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 6 odsek č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení noviel, vychádzajúc z 13 zák. č. 337/98 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej len 
VZN/: 
 
  

§ 1 
Účel úpravy 

 
 Účelom tohto VZN je utváranie a chránenie zdravých životných 
podmienok, zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta, najmä v 
súvislosti s veterinárnou ochranou zvierat /viď. § 13 odsek 3 a § 27 odsek 3 zák. 
č. 337/98 Z.z. o veterinárnej starostlivosti/. 
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§ 2 
Predmet úpravy 

 
 Predmetom úpravy je úprava vzťahov, ktoré vznikajú pri chove zvierat 
chovaných v domácnostiach. 
 
 

§ 3 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
1. Pod pojmom hospodárske zvieratá sa rozumejú: 
a/ hovädzí dobytok 
b/ ošípané 
c/ ovce  
d/ kozy 
e/ hrabavá a vodná hydina 
f/ jednokopytníky 
g/ domáce králiky 
 
2. Pod pojmom spoločenské zvieratá sa rozumejú najmä pes, mačka, škrečok a 

pod. 
3. Pod pojmom zvieratá chované v domácnostiach sa rozumejú také zvieratá, 

ktoré chovateľ chová v bytovom dome alebo rodinnom dome a ich priľahlých 
priestoroch /pivnica, dvor, záhrada/, pokiaľ tieto priestory nie sú určené pre 
podnikateľské účely. 

 
 

§ 4 
Regulácia chovu zvierat 

 
1. Každý chovateľ je povinný dbať, aby chovom zvierat nebolo poškodzované 

životné prostredie a narušované vzťahy medzi občanmi. 
2. Chov hospodárskych zvierat v centre mesta /Mierové nám., Nám. 1. mája, 

Lichnerova ul./ v spoločných bytových domoch sa zakazuje. 
3. V dobe trvania letnej turistickej sezóny t.j. od 15.06. do 30.08. je v uliciach 

Štúrova, Štefánikova, Hečková, Vodná, Rybárska, Fučíkova, Mlynská, 
Boldocká cesta, Vrbenského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Rosná, Jarná, Lúčna 
chov hospodárskych zvierat uvedených v § 3 odst. 1., písm. a/ až d/ 
zakázaný. 
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4. Chov hospodárskych zvierat mimo centra mesta je možný len v rodinných 

domoch v súlade s podmienkami a rozsahom chovu, ktoré určuje toto VZN. 
5. V spoločných dvoroch mimo centra mesta je možný chov hospodárskych 

zvierat v obmedzenom rozsahu len na základe súhlasu Mesta a obyvateľov 
bytov priľahlých k spoločnému dvoru. 

6. Chov zvierat v osamelo stojacich rodinných domoch, t.j. min. 100 m od 
najbližšieho obytného domu sa týmto VZN nereguluje. 

7. Chov spoločenských zvierat v rodinných domoch a bytových domoch je 
možný len na základe súhlasu majiteľa, správy alebo spoločenstva vlastníkov 
bytov. 

 
 

§ 5 
Podmienky chovu 

 
1. Pred začatím chovu musia byť preň vytvorené vhodné podmienky: - objekty 

na umiestnenie zvierat /koterec, chliev, kurín a pod./ musia byť vzdialené od 
obytných domov susedov min. 15 m. 

- objekty musia mať podľa povahy súhlas príslušného stavebného úradu 
- hnojisko - betónová jama - musia byť vzdialené od obytných domov susedov 

min. 15 m a min. 30 m od vodných zdrojov. 
2. Založenie hnojiska voľne na zemi je zakázané.          
3. Počas chovu musí chovateľ zabezpečiť potrebnú spoluprácu s odborným 

veterinárom pri prehliadkach, ošetrovaní, očkovaní, uhynutí a pod. 
4. Je zakázané: 
- na verejnom priestranstve voľný pohyb, vrátane pasenia, spoločenských a 

hospodárskych zvierat. 
 
 

§ 6 
Rozsah chovu 

 
1. V častiach mesta, kde je chov povolený, sa doporučuje jedným chovateľom 

neprekročiť chov v množstve: 
a/ 2 ks ošípané alebo 2 ks hovädzieho dobytka 
b/ ovce, kozy spolu max. 5 ks 
c/ drobné zvieratá /hydina, králiky/ spolu max. 30 ks 
 
2. Chov nad odporúčaný rozsah sa považuje za podnikanie, regulácia ktorého 

podlieha osobitným predpisom. 
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§ 7 
Evidencia chovu zvierat 

 
 
1. Evidenciu chovu hospodárskych zvierat vedie Mestský úrad. 
2. Chovateľ je povinný zahlásiť chov do 30 dní od začatia chovu a následne 

každý rok do 31.03. Ohlasovacie miesto je Mestský úrad, oddelenie daní a 
poplatkov. Povinnosť evidencie chovu sa vzťahuje na tieto hospodárske 
zvieratá: 

- kôň /osol, mulica/ 
- hovädzí dobytok 
- ošípané 
- ovce 
- kozy 
 
3. Ohlasovacia povinnosť chovateľa sa nevzťahuje na chov takých zvierat, 

ktorých chov netrvá viac ako 6 mesiacov, s výnimkou zvierat uvedených v 
ods. 2. 

4. Ostatné hospodárske zvieratá podliehajú evidenčnej povinnosti v množstvách 
nad rámec rozsahu chovu určeným týmto VZN. 

5. Spoločenské zvieratá okrem psov nepodliehajú evidenčnej povinnosti. 
 
 

§ 8 
Odchyt zvierat 

 
1. Mesto je povinné v zmysle § 51 ods. 6 zák. č. 337/98 Z.z. zabezpečiť na 

vlastné náklady odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat. Tento 
odchyt v rozsahu odchytu túlavých psov, zabezpečia určení pracovníci 
Mestskej  polície. 

2. Odchyt ostatných druhov zvierat v prípade potreby sa bude zabezpečovať 
dodávateľsky prostredníctvom firmy alebo organizácie, ktoré majú na to 
príslušné osvedčenie, a to na náklady mesta. Ak sa zistí majiteľ odchyteného 
zvieraťa, je povinný mestu nahradiť všetky účelne vynaložené prostriedky 
spojené s odchytom zvieraťa. 
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§ 9 
Povinnosti poriadateľov 

 
Poriadatelia výstav, trhov, prehliadok, súťaží alebo zvodov zvierat na iné 

účely, sú povinní vopred požiadať mesto o povolenie konania. Mesto vydáva 
povolenie len za podmienok určených regionálnou veterinárnou správou. 
 

§ 10 
Protinákazové komisie 

 
1. V mimoriadnych situáciách môže primátor zriadiť a aktivizovať 

protinákazové komisie na zabezpečenie nariadených opatrení na zdolávanie 
nákaz zvierat, zoonóz /prenos choroby zo zvieraťa na zviera/ a iných 
ochorení zvierat prenosných na človeka. 

2. Zriadenie komisie a opatrenia prijaté komisiou vyhlasuje primátor verejnou 
vyhláškou na úradnej tabuli mesta, v informačných tabuliach mesta, 
rozhlasom, príp. iným spôsobom podľa rozhodnutia primátora. 

3. Odvolanie opatrení sa uskutoční spôsobom, akým boli opatrenia vyhlásené. 
4. Vyhlásené opatrenia sú záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby na 

území mesta. 
 
 

§ 11 
Iné 

 
1. Toto VZN sa nevzťahuje na reguláciu chovu zvierat súvisiace s podnikaním. 

V tejto oblasti mesto vydáva záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej 
činnosti a stanoviská k zámerom  týchto činností, ak sa týkajú záujmov 
obyvateľov a mesta. 

2. Toto VZN sa nevzťahuje na chov a držanie nebezpečných živočíchov 
/upravené zákonom č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat, § 8 odsek 1 a § 32 písm. 
d/. 

3. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných 
predpisov /napr. stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení noviel, zákona č. 17/92 
Z.z. o životnom prostredí v znení noviel, zákona č. 337/98 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti, zákona č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat, hygienické predpisy a 
pod./ 
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§12 
Sankcie 

 
 Porušenie povinností ustanovených týmto VZN je postihnuteľné ako 
priestupok podľa § 46 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel, 
pokiaľ nepodliehajú postihu podľa osobitných predpisov. 
 
 

§ 13 
Spoločné a záverečné ustanovenie 

 
1. V podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje primátor. 
2. Chov zvierat nepostihnutých VZN musí byť v súlade so zásadami 

hygienických a veterinárnych zákonov v súlade s § 127 Občianskeho 
zákonníka. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa odo dňa 
zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

4. Po nadobudnutí účinnosti bude VZN prístupné na Mestskom úrade. 
5. Schválené na zasadnutí MsZ dňa 10.05.2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Jozef   E l š í k  
           primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli mesta dňa: 11.05.2001 
 




