Mestské zastupiteľstvo v Brezne, na základe § 4 odst. 3/ písm. f, g/ a m/ zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6, odst. l a § 11,
odst. 3, písm. g/ cit. zákona v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach chovu a držania zvierat
číslo 2/98.
Čl. l
Úvodné ustanovenie
1/
Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich, úžitkových a
ostatných zvierat, zabezpečiť čistotu v meste a tiež bezpečnosť cestnej premávky na území
mesta Brezna.
2/
Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov mesta,
nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov a tiež zlepšenie hygieny v
obytných, medziblokových priestoroch a na verejných priestranstvách.
3/
Nariadenie sa vydáva v záujme chorany zdravia obyvateľov, ako aj chovaných zvierat a
zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
Čl. 2
Základné ustanovenia
1/

Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie mesta Brezna.

2/
Na území mesta Brezna možno chovať a držať domáce, užitkové a ostatné zvieratá len ak
sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú
podmienky uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
3/

Pre zvieratá chránené zákonom platia navyše osobitné právne predpisy.

4/
Predaj zvierat v predajných zariadeniach je možný iba po predchádzajúcom súhlase
práslušných orgánov štátnej správy a samosprávy mesta.
Pri predaji psov, mačiek, králikov a kožušinových zvierat sa vyžaduje veterinárne
osvedčenie.
5/
Za chov domácich užitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.

Čl. 3
Základné pojmy
1/
Chovateľom pre účely tohto nariadenia rozumieme každú fyzickú alebo právnickú osobu,
ktorá hoci len prechodne chová zviera alebo zvieratá.
2/
Majiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je
vlastníkom zvieraťa.
3/
Držiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme zodpovednú osobu manipulujúcu so
zvieraťom alebo toho u ktorého sa zviera nachádza prechodne.
4/
Z hľadiska stupňa, akým môže chov zvierat zasahovať do práv a oprávnených záujmov
spoluobčanov sa zvieratá, na účely tohto nariadenia, rozdeľujú na druhy, ktorých chov do práv
a oprávnených záujmov spoluobčanov:
a/ spravidla nezasahuje, napr. akvarijné rybky, kanáriky a
pod., ďalej len I.
kategória zvierat
b/ môže zasahovať, napr. psy, mačky, zajace, hydina
všetkého druhu, holuby,
včely a pod., ďalej len II.
kategória zvierat

c/ spravidla zasahuje, napr. ošípané, hovädzí dobytok,
len III. kategória zvierat.

ovce, kozy a pod., ďalej

Čl. 4
Regulácia chovu zvierat
1/
Pre jednotlivé druhy zvierat, podľa bodu 4/ predchádzajúceho článku, platia pre územie
mesta Brezna tieto pravidlá:
a/ na celom území mesta možno chovať zvieratá I. kategóriE.

b/ v osamelo stajacich rodinných domoch možno chovať
zvieratá všetkých
kategórií. Za osamelo stojaci rodinný
dom sa považuje taký, ktorého vzdialenosť od
najbližšie
stojaceho obytného domu presahuje 50 m. /Dvoriská,
Hliník, Hlavina,
Jelšová, Kozlovo, Kôšikovo, Kriváň,
Kubická, Lúčky, Pestovateľská, časť Rohozná,
Šiašovo,
Zúbrik, Za Brezinkou/
c/ v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou
možné chovať:
zvieratá II. kategórie
- zvieratá III. kategórie v obmedzenom počte a v
ktoré môže na tento účel mesto
vydať.

vidieckeho charakteru je

d/ v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou
možné chovať:
- zvieratá II. kategórie v obmedzenom počete a v
ktoré môže mesto na tento účel
vydať.

mestského charakteru je

medziach podmienok,

medzaich podmienok,

e/ v častiach mesta s hromadnou bytovou výstavbou, v
spoločných nájomných
domoch a v centre mesta je chov
zvierat zakázaný, okrem psov a mačiek.
f/ v záhradkárskych osadách je chov zvierat zakázaný okrem
účel stráženia objektov.

psov, ktoré spľňajú

2/
V mimoriadnych prípadoch, ak ide o naliehavý záujem a je preukázané, že narušenie práv
a oprávnených záujmov spoluobčanov nehrozí, môže mesto udeliť výnimku z podmienok uvedených v
predchádzajúcom bode.
Podmienkou udelenia výnimky je vyjadrenie vlastníka alebo správcu /užívateľa/
nehnuteľností, ako aj vyjadrenie vlastníkov alebo správcov /užívateľov/ bezprostredne
susediacich nehnuteľností.
V prípade bytov sa má na mysli vyjadrenie nájomcov, resp. vlastníkov všetkých bytov
bezprostredne susediacich so stenami, stropom a podlahou.
3/
Ustanoveniami toho nariadenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov
napr. zákon o životnom prostredí, stavebný zákon, predpisy o veterinárnej starostlivosti a
pod.
Čl. 5
Podmienky chovu
1/
Chovať zvieratá môže len občan, ktorý je spôsobilý poskytnúť im potrebnú starostlivosť
a dodržiavať podmienky ich chovu.
2/
Chovateľ je povinný oboznámiť sa, pred začatím chovu, s príslušnými predpismi
veterinárnej starostlivosti a počas chovu sa musí postarať, aby nedochádzalo k ich
porušovaniu. Najmä zabezpečí potrebnú spoluprácu s odborným veteriánorom pri očkovaní,
prehliadkach a ošetrovaní chovaných zvierat, pri ich ochorení, príp. pri ich uhynutí a pod.
O splnení povinností pri očkovaní a predpísaných prehliadkach musí pri kontrole
predložiť doklad. Ak dôjde k napadnutiu človeka zvieraťom, chovateľ zvieraťa je povinný
bezodkladne zabezpečiť prehliadku zvieraťa veterinárnym lekárom a doklad o výsledku prehliadky
odovzdať poškodenému.
3/
Chovatelia zvierat sú povinní zabezpečiť, aby chov, alebo správanie chovaných zvierat,
nerušili práva a oprávnené záujmy spoluobčanov, najmä znečisťovaním verejných priestranstiev a
cudzích pozemkov, poškodzovaním cudzieho majetku, ohrozovaním spoluobčanov a iných zvierat,
šírením nákazlivých ochorení, narušovaním nočného kľudu, voľným pohybom zvierat na verejných
priestranstvách a pod.
4/
Ak zásah do práv a oprávnených záujmov spoluobčanov bezprostrdne hrozí, alebo ak už
nastal, je chovateľ povinný vykonať /bez vyzvania/ všetky potrebné opatrenia, aby bolo
narušenie oedstránené bez zbytočného odkladu.
5/

J e
a/
b/

z a k á z a n é:
týranie zvierat tj. spôsobenie bolesti, utrpenia alebo stavu úzkosti zvieraťu,
nechať zranené zviera bez pomoci a ošetrenia,

c/
nechať zviera hladovať,
d/
usmrtiť zviera ubitím, obesením, uškrtením, upálením, alebo podobným
bezohľadným spôsobom,
e/
ukončiť chov zvieraťa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody.
Chovateľ nesmie zviera opustiť alebo vyhnať s úmyslom zbaviť sa ho.
6/
Chovateľ je povinný vytvoriť pre chov vhodné podmienky tj. najmä, ak si to charakter
chovaného zvieraťa vyžaduje, dôslednú diferenciáciu obytnej a hospodárskej prevádzky. Objekty
na chov nesmô byť orientované do verejných priestranstiev. Medzi objektami v ktorých sú
umiestnené zvieratá a medzi uličnou čiarou musí byť vzdialenosť najmenej 10 m a od zdroja
pitnej vody najmenej 15 m. Takú istú vzdialenosť treba zachovať aj od obytných budov susedov.
Objekty na chov musia byť zabezpečené tak, aby tekuté exskrementy boli okamžite odvádzané do
vodotesnej nepriepustnej žumpy, ktorá musí byť pravidelne vyprázdňovaná. Taktiež hnojisko musí
byť vodotesné, nepriepustné a dimenzované na množstvo hnoja, ktoré vyprodukujú chované
zvieratá za pol roka. Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou a tiež musí byť
zabezpečený odbyt skladovaného hnoja.
7/
Chovatelia zvierat sú povinní dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku,
zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz, hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo
zvierat na človeka a naopak.
8/
Je zakázané chovať a držať zvieratá v školách, v domoch kde sú spoločné zariaenia pre
deti, v závodoch verejného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v
zdravotníckych zariadeniach, vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach a v
prevádzkárňach poskytujúcich osobné služby, s výnimkou psov používaných na stráženie týchto
objektov.
Čl. 6
Práva a povinnosti chovateľov zvierat
1/

Chovatelia n e s m ú vodiť zviera
a/ na detské ihriská a pieskoviská
b/ na kúpaliská
c/ na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská.
Uvedené obmedzenie sa
nevzťahuje na zvieratá, ktoré boli
privedené na športovisko za účelom športového výkonu v
rámci verejného športového podujatia.
d/ na trhoviská v čase predaja, ak tam viera nepriviedli na
predaj

e/ na miesta označené zákazom napr.: "Zákaz vodiť psov".
Tieto prípady sa nevzťahujú na úpsov ozborjených zližiek
a mestskej polície pri
výkone služobných povinností, na
psov vodiacich nevidiacich občanov a na psov
vykonávajúcich stráženie objektov
2/
Na verejné priestranstvá /autobusová a železničná stanica, ulice s obchodmi a
službami, parky a pod./, do verejných budov a spoločných prietorov obytného domu je povolené
vodiť, nosiť a prepravovať zvieratá tak, aby neohrozovali a neznepríjemňovali /pachom,
nečisotami/ okolie.
3/

Chovateľ je povinný:

a/ v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy mesta
občianskym preukazom, prípadne očkovacím
preukazom,
b/ výcvik zvieraťa robiť len v priestoroch a na miestach na
c/ bezodkladne odstrániť nečisotu spôsobenú zvieraťom
d/ ohlásiť úhyn zvieraťa veterinárnej službe a naložiť s
veterinárneho lekára.
4/

preukázať sa
to určených
ním podľa pokynov

Chovateľom sa zakazuje:

a/ štvať zvieratá proti sebe a organizovať zápasy medzi
vystavené bolesti, utrpeniu alebo
usmrteniu
b/ uhynuté zvieratá umiestňovať do smetných nádob,
zakopávať alebo inak nepovolene
odstraňovať
c/ chovať psov, ktoré vznikli krížením a chovom za účelom

nimi, pri ktorých sú
kontajnerov na odpad,
zvýšenia gresivity

5/
Chovateľ zodpovedá za škody spôsobené zvieraťom.
6/
Chovateľ je povinný zlikvidovať chov hospodárskych zvierat, ktorý je v rozpore s týmto
VZN nasledovne:
a/ v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou
mestského charakteru do
31.12.1998.
b/ v častiach mesta s individuálnou bytovou výstavbou
vidieckeho charakteru do
31.12.2000.
Čl. 7
Povinnosti chovateľov psov
1/
Chovateľ psa je povinný zabezpečiť jeho registrovanie prihlásením na mestskom úrade a
to do 15 dní po jeho získaní a opatriť ho evidenčnou známkou vydanou týmto úradom. Stratu psa,
alebo akúkoľvek zmenu v chove psa, stratu alebo odcudzenie evidenčnej známky alebo odcudzenie
psa je chovateľ povinný hlásiť do 15 dní mestskému úradu.
2/
Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve musí chovateľ zabezpečiť kontrolu správania
svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat, alebo k poškodeniu majetku.
Chovateľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodidlom a obojkom
nepoškodzujúcim zdravie psa. Pri hryzavých a útočných psoch aj dostatočne veľkým náhubkom.
3/
Chovateľ psa ho nesmie zveriť do starostlivosti osoby, ktorá nie je spôsobilá zvládnuť
spoľahlivo správanie psa v každej situácii.
4/
Chovateľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejne
prístupné priesory, najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky a pod. nepoškodzoval
kvetinové záhony a trávniky. Ak pes spôsobí nečistotu, najmä exkrementami vznesením nečistoty
a pod., chovateľ je povinný túto nečistotu okamžite odstrániť.
5/
Chovateľ je povinný v prípade, že pes neodôvodnenne napadne a poraní na verejnom
priestranstve človeka alebo iné zviera, dať ho utratiť pod dohľadom veterinára.
Čl. 8
Odchyt psov
1/
Voľne sa pohybujúci pes, bez kontroly spôsobilej osoby, bude odchytený mestskou
políciou. O odchyte sa vedie chronologická evidencia, ktorá obsahuje dátum a miesto odchytu,
záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických
okolnostiach odchytu.
2/
Chovateľ je povinný bezodkladne stratu psa ohlásiť mestskej polícii. Odchyteného psa
si prevziať a nahradiť mestu náklady za odchyt a starostlivosť o psa.

3/
V prípade oprávneného podzorenia z nákazy a v prípade hroziaceho nebezpečenstva môže
byť, voľne sa pohybujúci pes, na mieste usmrtený.
4/
Ak sa do 3 dní odchytu neprihlási majeteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa
považuje za psa bez majiteľa.
Takýto pes bude pod dohľadom veterinára humánne utratený.
Čl. 9
Chov včiel
1/
Chov včiel je povolený len v okrajových častiach mesta s individuálnou zástavbou, pri
rodinnom dome, alebo v priľahlej záhrade, alebona pozemkoch mimo zastavané územie.
2/
Umiestnenie včelstva je možné len s vyjadrením vlastníkov /užívateľov/ susedných
nehnuteľností.
Čl. 10
Chov holubov

1/

V historických častiach mesta je zákaz chovu holubov.

2/
Holuby je zakázané ďalej chovať v obytných domoch a bytoch, na balkónoch bytov, vo
všetkých vedľajších miestnostiach patriacich k bytu a v miestnostiach spoločne používaných
nájomníkmi, resp. vlastníkmi domu/bytu/.
3/

K chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa, alebo správcu nehnuteľnosti.

4/

Vzdialenosť holubníka od obytných objektov musí byť min. 10 mestrov.
Čl. 11
Chov mačiek

V bytoch so spoločnou chodbou a spoločným príslušenstvom len so súhlasom
bezprostredných užívatgeľov bytov /susedov a nájomníkov/.
Čl. 12
Sankcie
1/
Prietupku sa dopustí občan, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto nariadenia a
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2/
Za tento priestupok možno uložiť pokutu do výšky 1 000.- Sk a to v blokovom konaní /do
500.- Sk/, primátorom mesta alebo ním poverenými pracovníkmi a pracovníkmi mestskej polície,
alebo v priestupkovom konaní prejednávanom Okresným úradom v Brezne.
3/
Priestupku sa dopustí aj občan, ktorý nerešpektuje výzvu na zjednanie nápravy v
porušovaní povinností podľa tohto nariadenia. Pokutu do výšky 1 000,- Sk možno uložiť za každé
nerešpektovanie takejto výzvy.
Čl. 13
Spoločné a záverečné ustanovenie
1/
Povinnosti chovateľov zvierat, podľa tohgo nariadenia, sa vzťahujú aj na majiteľov a
držiteľov zvierat a naopak.
2/
Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení kontrolovať pracovníci Mestského
úradu v Brezne, poslanci MsZ v Brezne, veterinárna správa, hygienická služba, Mestská polícia
v Brezne, príslušníci policajného zboru, Spolok na ochranu zvierat, Slovesnký zväz ochrancov
prírody a krajiny, Ústredie štátnej ochrany prírody a pracovníci Okresného úradu v Brezne.
3/
Ak bude vydaný zákaz chovu zvieraťa a chovateľ v stanovenej lehote nevyhovie
právoplatnému rozhodnutiu, bude zabezpečený jeho výkon prostredníctvom veterinárnej správy.
4/
Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na príslušné atrakcie cirkosov, výstavy
zvierat a chov zvierat ozbrojených zborov. K usporiadaniu výstav, k umiestneniu cirkusov a
zverincov sa musí vyžiadať predchádzajúci súhlas mestského úradu.
5/
Zrušeuje sa štatút chovu hospodárskych a ostatných zvierat v meste Brezne, schválený
MsZ Brezno, uzn. č. 32/92 zo dňa 29.6.1992.
6/
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ Brezno č. 116/97 zo dňa
15.12.1997 a týmto dňom nadobúda platnosť.
7/
Účinnosť nadobúda 15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta Bezna tj. dňom
23.1.1998.

Ing. Vladimír F a š k o
primátor mesta
Za správnosť odpisu: Medveďová

v.r.

