
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  uznesením č.  xxx  prijatým na svojom 4. rokovaní dňa 
25.6.2019 v súlade č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
 
 

             NÁVRH 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ Č.  3/2019 
o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce 

 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
Účelom všeobecne záväzného nariadenia je: 
1. upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce, 
2. upravenie spôsobu zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu ( domáce zabíjačky ) 
3. vymedziť povinnosti vlastníkov spoločenských zvierat v obci 
4. vymedzenie povinností osôb vlastniacich psov 
5. vymedziť práva a povinnosti chovateľov, vlastníkov a držiteľov hospodárskych a domácich zvierat na 

území obce, 
6. zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci 
Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zvierat držaných alebo chovaných na 
území obce a na zamedzenie šírenia chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.  
Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahujú na chov a držanie vodiacich alebo 
sprievodných psov invalidnými osobami a nevidiacimi osobami a  cirkusy, pre ktoré platia osobitné právne 
predpisy. 
 
 

II.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
1. Na území obce je možné chovať, vlastniť, držať zvieratá, len ak budú chovatelia, vlastníci alebo držitelia 

dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a ak budú dodržiavať obmedzenia uvedené 
v tomto schválenom všeobecne záväznom nariadení obecným zastupiteľstvom. 

2. Obec poskytuje súčinnosti a potrebnú vecnú alebo osobnú pomoc pri plnení úloh úradného veterinárneho 
lekára v rámci veterinárnych kontrol [§ 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.]. 

3. Obec poskytuje súčinnosť pri opatreniach na obmedzenie uvádzania na trh alebo obchodu so zvieratami 
a produktmi z nich, krmivami, pri zákaze premiestňovania zvierat a osôb  
v oblasti kontaminovanej pôvodcom nákazlivej choroby alebo iným faktorom, ktorý môže predstavovať 
vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, pri konaní podľa § 29a ods.6a pri 
vykonávaní opatrení podľa zákona č. 39/2007 Z. z., ako to orgán veterinárnej správy, veterinárny 
inšpektor alebo úradný veterinárny lekár požiada (§ 16 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.). 

4. Všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len VZN) nie sú dotknuté súvisiace všeobecne platné 
právne predpisy. Týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného  
a rybárskeho práva a asanačných činností podľa zákona č. 344/2009 Z. z. o poľovníctve. 

5. Pri výstavbe, úpravách, rekonštrukcii stavby, ktorá má slúžiť na chov alebo držanie zvierat, sa postupuje 
v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov  
a vykonávacích predpisov. Obec ako stavebný úrad posúdi, či je možné plánovanú stavbu posúdiť ako 
drobnú stavbu, resp. či si stavba vyžaduje stavebné povolenie. 

6. Samostatne hospodáriaci roľník je povinný svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť obci, ktorá mu vydá 
osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú činnosť fyzických osôb v poľnohospodárstve upravujú 
príslušné všeobecne platné právne predpisy. 

 
 
 
 

 



III.  POVINNOSTI VLASTNÍKA ZVIERAT 
 
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho 
ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym 
zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí 
jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne 
vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na: 
 
- kontrolu zvierat, 
- ustajnenie zvierat a na používané zariadenia, 
- kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov 
- chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich, 
- vedenie záznamov, 
- prepravu zvierat 
- vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie postupov na nich, 
- ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania, 
- ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí 
- ochranu spoločenských zvierat. 
 
Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného 
postupového dôvodu, ktorým sa : 
 
- spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, 
- usmrtí zviera bez primeraného dôvodu, ktorým je: 

     a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze, 
                   b) usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu       
                      živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov,                          
                   c) usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe, 
                   d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho 

-  nevyliečiteľnej choroby 
-  závažného alebo rozsiahleho poranenia  
-  z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo    
utrpením  
bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len 
veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno 
rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára 

                    e) usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb,  
                        deratizácii a dezinsekcii, 
                    f) usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné  
                     zabezpečiť náhradnú starostlivosť; to neplatí pre služobné zviera a hospodárske  
                     zviera 
                     g) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom  
                     h) usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa 
 
 

- bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie 
neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a 
kastrácie kohútikov, kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 
14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej 
republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri 
dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, 
ktoré môže vykonávať len veterinárny lekár 

 
- spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania, 
 
- prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná bolesť, poranenie alebo 

utrpenie,  



 
- obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav, 
 
- spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané 

zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na 
neodkladné bezbolestné usmrtenie,  

 
- spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada, 
 
- zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá poškodzuje jeho zdravie alebo 

ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav, alebo sa mu podá potrava, ktorá obsahuje látky alebo 
predmety, ktoré mu spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodzujú, okrem odôvodnených 
zdravotných a schválených postupových dôvodov,  

 
- použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú klinicky zjavné 

poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných 
orgánových sústav zvieraťa,  

 
- zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,  
 
- štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku 

sokoliarskeho dravca na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používa 
živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie 
zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného 
psa podľa osobitného predpisu a použitie psa na pastierske účely,  

 
- opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa 

do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakter prostredia,  
 
- zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje utrpenie a bolesť alebo 

si zvieratá spôsobujú utrpenie a bolesť navzájom,  
 
- použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia zvieraťa okrem 

použitia elektrického ohradníka alebo prístroja pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat,  
 
- zbavujú ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo sa im vtláčajú oči do očníc,  
- použije živé zviera na kŕmenie takého druhu zvieraťa 
 
 

IV.  ZABÍJANIE ZVIERAT PRE SÚKROMNÚ DOMÁCU SPOTREBU 
(DOMÁCE ZABÍJA ČIKY) 

 
Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, 
respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej 
osoby, držiteľa, vlastníka (ďalej len „chovateľ“ podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z.) v jeho domácnosti 
a jemu blízkych osôb. Nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa.  
Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne 
uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podľa §§ 116 – 117 občianskeho zákona blízkou osobou je príbuzný v 
priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.  
 
Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a 
orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak: 

a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný 
deň vopred 

b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania 



c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov 
podľa osobitného predpisu, 

d) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa 
osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne 
spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy, 

e) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané. 
 
 
 

V. CHOV SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT V OBCI 
 
 

1. Chov psa na území obce 
 

Psy, chované na území obce, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť trvale označené 
transpondérom (ďalej len ,,čipom“)  najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 
musí byť označený čipom najneskôr do 12 týždňov od narodenia. 
 
Nesplnenie tejto zákonnej povinnosti je sankcionované Orgánom veterinárnej správy podľa zákona č. 
39/2007 o veterinárnej starostlivosti. 

 
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej 
len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného 
dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 
 
Do evidencie, vedenej obcou sa zapisuje najmä 
a) evidenčné číslo psa, 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa 
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi  
f) úhyn psa, 
g) strata psa. 
 
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. 
 
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke 
sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. 
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 
 
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 
dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec 
je povinná držiteľovi psa za úhradu 2 eura, vydať náhradnú známku. 
 
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 
spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo 
iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom 
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia 
na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 
 
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, 
ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a 
adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby 



bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, 
kde je pes evidovaný. 
 
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo na psom vykonáva dohľad. 
 
 
Odstraňovanie exkrementov 
 
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcku na 
odstránenie výkalov a výkaly bezprostredne odstrániť. V súčasnosti sú pomôcky na odstránenie psích 
výkalov dostupné v predajniach s chovateľskými potrebami, ale vhodné sú i mikroténové či papierové vrecká, 
servítky a pod. Exkrementy je možné odkladať do všetkých zberných nádob na komunálny odpad, okrem 
nádob na separovaný zber – sklo, papier, plasty. 
 
Povinnosti držiteľov psov 
 
1. Chovateľ, vlastník alebo držiteľ psa má vytvoriť možnosti na uspokojenie požiadaviek psa na jeho 

pohyb, pričom sa berie do úvahy rasa, temperament psa. 
 
2. Ak je nevyhnutné držať psa na reťazi, musí chovateľ, vlastník alebo držiteľ zabezpečiť dostatočne 

široký obojok nastaviteľným obvodom, aby sa predchádzalo zarezávaniu obojku do kože psa. Pes 
držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania tak, aby boli dodržané 
požiadavky podľa vyššieho uvedeného textu.  
Spôsob upevnenia reťaze má psovi umožniť ukryť sa v ľahko dostupnom prístrešku, ktorý mu 
zabezpečuje ochranu pred nepriazňou počasia, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným 
žiarením.  
Ak je reťaz psa pripevnená pohyblivým spôsobom k vodiacemu lanku musí mať pes možnosť 
pohybovať sa pozdĺž vodiaceho lanka v dĺžke najmenej 5 metrov a do strany najmenej 2 metre 
v oboch smeroch. Ak je reťaz pripevnená iným spôsobom musí mať dĺžku najmenej 2,5 metra a musí 
byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi skráteniu reťaze v dôsledku zauzlenia 
a musí byť upevnená a umiestnená tak, aby sa neomotala okolo akejkoľvek prekážky vo výbehovej 
ploche takto držaného psa. 
 

3. Pes, ktorého chovateľ, vlastník alebo držiteľ chová vo vonkajšom koterci musí mať v ňom 
zabezpečený voľný prístup do uzatvoreného priestoru komunikujúceho s kotercom alebo do vhodnej 
búdy umiestnenej v koterci alebo komunikujúcej s kotercom. Vonkajší koterec musí poskytovať 
psovi ochranu pred nepriazňou počasia, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným 
žiarením, musí byť vhodne odvodnený a zabezpečený proti úniku psa. Pes chovaný vo vonkajšom 
koterci musí mať denne umožnený voľný pohyb mimo jeho priestoru. 
Voľná plocha vonkajšieho koterca pre psa závisí od veľkosti psa alebo psov a počtu psov chovaných 
v danom koterci. Najmenšia výška uzatvoreného koterca pre jedného psa s hmotnosťou do 50kg sú 
2 metre a pre jedného psa s hmotnosťou 50kg a viac je 2,5metra. Voľnou plochou koterca je 
ohraničená alebo dostupná plocha umožňujúca voľný pohyb psa v ňom; do voľnej plochy sa nepočíta 
plocha búdy, iné prekážky, objekty pevne spojené s podlahou alebo stenou koterca či spodnou 
pevnou časťou koterca zasahujúcou do životného priestoru psa. 
 
 

4. Zakazuje sa voľný pohyb psa, okrem vodiaceho psa, na týchto miestach:  
a) na námestiach, nádvoriach, 
b) v pešej zóne, 
c) v parkoch.  

 
5. Zakazuje sa vstup so psom, okrem vodiaceho psa, do týchto miest:  

a) na detské ihriská,  
b) na detské pieskoviská,  
c) na športoviská a športové areály,  
d) do areálov škôl a školských zariadení,  



e) do zdravotníckych zariadení,  
f) na pietne miesta,  
g) do areálov cintorínov. 

 
 

2. Chov mačky, fretky na území obce 
 
Chov, držanie mačiek je možné za predpokladu dodržania základných hygienických podmienok a pravidiel 
občianskeho spolunažívania. Mačka a fretka musia mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v ich chovnom 
zariadení a jeho okolitom prostredí a musia mať možnosť s ním komunikovať. 
 
 

3. Chov včiel na území obce 
 

1. Na území obce je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe len v 
primeranom množstve a tak, aby neohrozovali občanov žijúcich na území obce. Chov včiel upravuje 
vyhláška MPRV SR č. 206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev. Údaje o chove včiel sú 
Centrálnym registrom včelstiev, ktorý je centrálnou databázou vlastníkov včelstiev, stanovíšť a ostatných 
informáciách o včelstvách. 

2. Chovateľ včiel na území obce má za povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho 
roku počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roku. Chovateľ 
včiel nahlasuje svoje včelstvá prostredníctvom tlačiva „Ročné hlásenie o chove včelstiev“, ktoré vlastník 
zasiela poverenej osobe najneskôr do 30. apríla. Do 30. septembra príslušného kalendárneho roka 
vlastník včelstiev písomne oznámi prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien na stanovišti včelstiev“ 
počet včelstiev. 

3. Asistenti úradných veterinárnych lekárov vykonávajú v rámci jarných prehliadok fyzickú kontrolu 
včelstiev na im pridelených stanovištiach, overia úplnosť údajov na tlačive „Ročné hlásenie o chove 
včelstiev“ a zároveň svojím podpisom potvrdia správnosť údajov uvedených na tlačive.  

 
 

4. Chov nebezpečných zvierat 
 

1. Chovať alebo držať nebezpečné zvieratá, živočíchov možno len v úradne registrovaných chovných 
zariadeniach na základe osobitného povolenia. 

2. Chovať alebo držať divo žijúce zviera možno len na účely ustanovené osobitným predpisom. 
3. Chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území obce zakázaný. 
4. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasuje zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov na jej území. 
 

 

VI.  SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci obce. 
Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia bude: 
a) fyzickým osobám uložená pokuta podľa druhu priestupku do výšky 30.€; 
b) právnickými osobami uložená pokuta do výšky 100,- € 
K rozhodnutiu budú vyžiadané stanoviská príslušných Orgán, v ktorého kompetencii je dodržiavanie hygieny 
a Orgán veterinárnej správy 
 
Chov, držanie zvierat na území obce, ktoré je v rozpore s VZN, je chovateľ, vlastník alebo držiteľ povinný 
uviesť do súladu s týmto VZN do ..... mesiacov od účinnosti  tohto VZN. 
 
Chovateľ, vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytnúť súčinnosť pri kontrole dodržiavania ustanovení 
tohto VZN. 
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 25.6.2019 a na úradnej tabuli 
bolo vyvesené dňa .................. a zverejnené na webovom sídle obce Šarišské Dravce dňa ........ . VZN 
nadobudlo účinnosť dňom ........ . 



 
 
 
 
 
 
 
Osobitné predpisy viažuce sa na ochranu zvierat, a to: 
 
1. zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 
2. zákon č. 282/2002 Z.z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
3. nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely,  
4. nariadenie vlády SR č.730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy na ochranu teliat v znení 

nariadenia vlády č. 270/2003 Z. z., 
5. nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných  
6. nariadenie vlády SR č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat 

chovaných na produkciu mäsa, 
7. nariadenie vlády SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy na ochranu nosníc v znení 

nariadenia vlády č. 326/2003 Z. z.a v súlade s predpismi týkajúcimi sa vedľajších živočíšnych produktov, 
a to: 
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné 

predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených pre ľudskú spotrebu,  
• Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych 
produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, a za podmienok stanovených týmto nariadením, ak: 
zabezpečí dostatočnú výživu, riadne sa o zviera stará v zmysle platnej legislatívy, zviera umiestni v 
priestore zodpovedajúcom jeho fyziologickým potrebám a správaniu, zvieraťu zabezpečí potrebnú 
voľnosť pohybu, 

8. vyhláška MPRV SR č. 102/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z. o 
identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 18/2012 
Z. z.“), 

9. vyhláška MPRV SR č. 104/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o 
identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 17/2012 Z. 
z.“) a vyhlášky MPRV SR č. 105/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 20/2012 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhlášky č. 
50/2015 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 20/2012 Z. z.“), s účinnosťou od 15. mája 2017 (ďalej len „novely 
vyhlášok o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz“) a s ohľadom na 
vzniknuté otázky vydáva MPRV SR nasledovnú informáciu slúžiacu pre usmernenie vykonávania 
uvedených vyhlášok. 

 
 
 
 


