
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  

č. 19 
O podmienkach chovu, manipulácie a odchytu zvierat na území mesta Košice  

 

Časť prvá  

Základné ustanovenia, pojmy a kategórie zvierat  

 

§ 1  

Základné ustanovenia  

1. Nariadenie je platné na území okresu Košice - mesto.  

2. Na území mesta Košice, možno chovať, predávať a manipulovať so zvieratami len pri 

dodržaní :  

a. platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky 
1) 

,  

b. tohoto nariadenia.  

 

3. Nariadenie sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.  

4. Zákonom chránené živočíchy možno chovať iba za podmienok stanovených zákonom 

o štátnej ochrane prírody, t.j. so súhlasom MPŽ.  

5. Nariadenie upravuje podmienky chovu, odchytu a manipulácie so zvieratami.  

6. Zakazuje sa chov:  

a. voľne žijúcich zvierat, jedovatých hadov a jedovatých článkonožcov, okrem 

chovu na účely vedocko-výskumné, diagnostické a na účely zabezpečovania 

reprod. procesu v chovných zariadeniach na to určených,  

b. cudzokrajných exotických zvierat a živočíchov, okrem tých, ktoré sa predávajú 

v predajných zariadeniach na to určených.  

 

7. Predaj zvierat v predajniach na to určených je možný iba so súhlasom orgánu 

veterinárnej správy.  

8. K predaju psov, mačiek, králikov a kožušinových zvierat sa vyžaduje veterinárne 

osvedčenie, v ktorom pri prísune zvierat z iných okresov musí byť potvrdená 

nákazová situácia v mieste pôvodu zvierat.  

 
1)

 Jedná sa najmä o nasledujúce právne predpisy:  

 Zákon č.87/87 o veterinárnej starostlivosti a v neskoršom znení vydaný so všetkými doplnkami pod 

č.215/92.  

 Zákon SNR č.11/1992 Zb. o pôsobnosti orgánov vet. starostlivosti SR.  

 Vyhláška FMPaV č.117/87 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.  



 Vyhláška FMPaV č.118/87 Zb. o veter. ochrane štátneho územia.  

 Vyhláška FMPaV o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.  

 Vyhláška 69/1993 Zb., ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných 

hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti.  

 Zákon SNR č.1/1955 o štátnej ochrane prírody.  

 Vyhláška č.125/1965 o ochrane voľne žijúcich živočíchov.  

 Obchodný zákonník.  

 Živnostenský zákon.  

 Stavebný zákon.  

 
 

§ 2  

Základné pojmy  

1. Chovateľ - každý, t.j. fyzická alebo právnická osoba (majiteľ alebo držiteľ), alebo kto 

na akýkoľvek účel - hoci len prechodne, chová zviera alebo zvieratá.  

2. Majiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom zvieraťa.  

3. Držiteľ - zodpovedná osoba manipulujúca so zvieraťom, alebo osoba, u ktorej sa 

zviera nachádza prechodne a nie je jeho majiteľom.  

4. Týranie - stav, ktorý spôsobuje zvieraťu utrpenie.  

5. Utrpenie - stav zvieraťa, ktorý prevyšuje jeho schopnosti a zapríčiňuje mu neobvyklú 

fyzickú či psychickú záťaž, ktorú zviera nemôže zmeniť alebo z nej uniknúť a môže 

mu spôsobovať stres, neprimeranú bolesť či poranenie.  

6. Chovné zariadenie - zariadenie, farmového, klietkového alebo iného typu pre chov 

zvierat.  

7. Občiansky objekt - 1 alebo viac miestností, ktoré využíva človek na rôzne účely (napr. 

obytné, obchodné, kultúrne, atď.).  

8. Vodenie zvieraťa - vlastný pohyb zvieraťa na vodidle (hovorovo vodítko) pri fyzickej 

prítomnosti chovateľa.  

9. Záujmový chov - chov za účelom predaja alebo hospodárskeho využitia 

hospodárskych zvierat.  

10. Hospodárske zviera - zviera chované na hospodárske účely, najmä na získavanie 

živočíšnych produktov alebo prácu. Pod pojmom hospodárske zvieratá sa v zmysle 

tohoto nariadenia rozumejú zvieratá uvedené v odst. 1, 2, 3 a v §3 nariadenia.  

11. Karanténa - zariadenie na dočasné umiestnenie zvierat, u ktorých nie je možné vylúčiť 

podozrenie z nákazy.  

12. Útulok pre zvieratá - zariadenie na prechodné umiestnenie zvierat, ktoré boli 

karantenizované, veterinárne vyšetrené, ošetrené s vylúčením podozrenia z nákazy.  

13. Túlavé zviera - zviera, ktoré sa nachádza mimo domova svojho chovateľa alebo nie je 

pod jeho priamym dohľadom.  



14. Voľne žijúce zviera - zviera, ktoré sa vyskytuje v prírode a nie je v priamej 

starostlivosti človeka.  

15. Odňaté zviera - zviera, ktoré v zmysle sankcií zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch 

prepadlo alebo v zmysle ochranných opatrení zákona č. 372/1990 ho zhabali.  

16. Dospelý pes - pes starší ako 10 mesiacov.  

17. Konfiškáty živočíšneho pôvodu - telá uhynutých nedonosených, mŕtvonarodených 

alebo zmárnených zvierat (kadávery) a nepožívateľné živočíšne prodLikty, prípadne 

živočíšne produkty vylúčené z použitia na obvyklý účel podľa rozhodnutia orgánu 

štátnej veterinárnej správy.  

18. Kafilérny box - účelové zariadenie pre krátkodobé ukladanie kadáverov pred ich 

odvozom organizáciou, ktorá má vykonávať veterinárne asanačné úkony.  

 

§ 3  

Kategórie zvierat  

1. Veľké hospodárske zvieratá, t.j. hov. dobytok a kone (ďalej len VHZ) a stredné hosp. 

zvieratá - kozy, ovce, ošípané (ďalej len SHZ). 

2. Malé a drobné hosp. zvieratá (MDHZ) - hydina, králiky, holuby, slimáky a včely.  

3. Kožušinové zvieratá chované pre kožušinový chov (KZ) - nutrie, činčily, norky, líšky.  

4. Domové zvieratá (DZ) - psi, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy.  

5. Ostatné zvieratá (OZ).  

 

Časť druhá  

Práva a povinnosti chovateľov a MÚMČ  

§ 4  

Práva a povinnosti chovateľov  

1. Chovatelia nesmú vodiť zviera :  

a. na detské ihriská a pieskoviská,  

b. na kúpaliská a pláže,  

c. na štadióny a iné, verejnosti prístupné športoviská. Uvedené obmedzenie sa 

nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového 

výkonu v rámci verejného športového podujatia.  

d. na trhoviská v čase predaja, ak tam zviera priviedli na predaj.  

 

2. Okrem odstavca 1 nesmú chovatelia vodiť psa na miesta označené: "Zákaz vodiť 

psov" alebo iným značením a bez evidenčnej známky.  



3. Ods. 1. a 2. §4 sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri 

výkone služobných povinností a na psov vodiacich nevidiacich občanov.  

4. Na verejné priestranstvá (autobusová a železničná stanica, ulice s obchodmi a 

službami, parky a oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov a v 

spoločných priestoroch obytného domu (napr. chodba, výťah, suterén) : 

a. je zakázané vodiť hov. dobytok a SHZ,  

b. je povolené vodiť a nosiť zvieratá 2., 3., 4. a 5. kategórie pri dodržaní 

nasledujúcich podmienok :  

 pes musí mať nasadený ochranný košík a musí byť na vodidle,  

 ostatné zvieratá možno prepravovať v prepravných nádobách alebo 

taškách tak, aby neohrozovali a neznepríjemňovali (pachom a 

nečistotami) okolie. Do dopravného prostriedku môže 1 osoba nastúpiť 

maximálne s 2 psami.  

 

5. Chovateľ je povinný : 

a. pri vodení psa alebo psov mimo pozemku alebo objektu patriacemu 

majiteľovi, zabezpečiť, aby každý pes mal na obojku umiestnenú evidenčnú 

známku vydanú MÚMČ,  

b. v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy mesta alebo MČ 

preukázať sa - občianskym preukazom prípadne očkovacím preukazom a 

dokladom o zaplatení poplatku,  

c. chovať zviera v takých podmienkach, aby netrpelo a nedochádzalo u neho k 

utrpeniu a bolesti, k rôznym poraneniam a deformáciam časti tela alebo s tým 

spojeným úhynom,  

d. zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie(hluk, špina, zápach),  

e. zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie alebo ho nepoužili 

na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby 

alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov a 

polície,  

f. dbať o ochranu zvieraťa, jeho riadnu výživu a čistotu,  

g. výcvik zvierat robiť len v priestoroch a na miestach na to určených,  

h. v prípade poranenia človeka zvieraťom sú chovatelia, v prípade túlavého 

zvieraťa obec, povinné zabezpečiť okamžité veterinárne vyšetrenie zvieraťa,  

i. na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat - v 

prípade psov je povinný trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do 

odpadovej nádoby takým spôsobom, aby nedochádzalo k úniku zápachu z 

trusu do okolia,  

j. mimo svojho súkromnéhn pozemku a majetku mať psa vždy pod priamym 

dohľadom. V opačnom prípade možno zviera považovať za túlavé,  

k. uhradiť všetky finančné náklady spojené s odchytom zvieraťa a s jeho 

prechovávaním v útulku pre zvieratá,  

l. kadávery a konfiškáty živočíšneho pôvodu asanovať na vlastné náklady 

(okrem malých spevavcov a malých hlodavcov a bezstavovcov) 

prostredníctvom organizácie, ktorá vykonáva asanáciu,  

m. pri podozrení z nákazlivej choroby postupovať podľa doporučenia, resp. 

nariadenia orgánu veterinárnej správy.  

 

 



6. Chovateľom sa zakazuje:  

a. opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho,  

b. štvať zvieratá proti sebe a organizovať zápasy medzi nimi, pri ktorých sú 

vystavené bolesti, utrpeniu alebo usmrteniu,  

c. spôsobovať zvieraťu bolesť, utrpenie, poranenie, alebo poranenie, ktorého 

následkom je usmrtenie hoci aj z nedbanlivosti,  

d. uhynuté zviera (okrem spevavcov a malých hlodavcov) umiestňovať do 

smetných nádob, kontajnerov na odpad, zakopávať alebo inak nepovolene ich 

odstraňovať  

 

7. Chovateľ zodpovedá za škody spôsobené zvieraťom.  

8. V prípade, že kontrolný orgán zistí, že majiteľ psa nezaplatil poplatok v stanovenej 

lehote, je povinný tak učiniť do 3 dní od tohoto zistenia.  

 

§ 5 

Poplatková a nahlasovacia povinnosť  

1. Nahlasovaciu a poplatkovú povinnosť sú povinní splniť majitelia psov na územi 

okresu Košice - mesto a to v zmysle tohoto nariadenia.  

2. Mesto alebo mestská časť si môžu vyhradiť nahlasovaciu alebo poplatkovú povinnosť 

aj pre iné druhy zvierat.  

3. Administratívne záležitosti ohľadom ods. 1 a 2, si upravujú a určujú jednotlivé 

mestské časti, prípadne mesto, samostatne.  

 

§ 6  

Povinnosti majiteľa  

Každý majiteľ je povinný:  

1. najneskôr do 15 dní, písomne nahlásiť nadobudnutie psa (alebo iného zvieraťa - viď 

§5, ods. 3 tohoto nariadenia) príslušnému oddeleniu miestneho úradu mestskej časti 

ďalej len MUMČ) a správcovi či majiteľovi bytu, v ktorom bude psa chovať,  

2. platiť poplatok za psa od pol roka jeho veku na príslušnom MÚMČ,  

3. zabezpečiť pravidelné základné očkovania psa proti besnote,  

4. je povinný ohlásiť písomne miestnemu úradu vznik, zánik a každú zmenu (nárok na 

zníženie alebo oslobodenie) poplatkovej povinnosti najneskôr do 15 dní, zabezpečiť si 

písomný súhlas na chov zvieraťa od obyvateľov domu len vtedy, ak ide o byty so 

spoločným WC a kúpelňou,  

5. dohliadnuť na to, aby všetky vyšetrenia a vakcinácie boli v očkovacom preukaze psa.  

 



§ 7 

Práva a povinnosti mesta a MČ  

1. Mesto zabezpečuje veterinárnu asanáciu na celom svojom území a to na základe 

zmlúv so štátnym dozorom (OVS), prevádzkovateľom útulku a technickým 

pracovníkom, zabezpečujúcim odchyt zvierat, ak nie je zamestnancom útulku.  

2. Mesto uhrádza útulku finančné náklady, spojené s odchytom a prechovávaním 

odchyteného psa v útulku (okrem nákladov za veterinárnu starostlivosť), u ktorého 

majiteľ nie je známy, maximálne po dobu 21 dní a to na základe zmluvy medzi 

mestom a majiteľom útulku.  

3. MÚMČ vydá evidenčnú známku len po predložení očkovacieho preukazu a po splnení 

základnej očkovacej povinnosti, t.j. očkovania proti besnote a po zaplatení poplatku.  

4. Mestské časti v súlade s týmto VZN si môžu vydať vlastné VZN o chove zvierat, so 

špecifikáciou chovných podmienok, s určením výšky poplatku za psa, o podmienkach 

evidencie a postupu pri platení poplatku.  

 

Časť tretia  

Doplňujúce špecifické podmienky chovu  

V tejto časti sú uvedené doplňujúce špecifické podmienky chovu, vzťahujúce sa na ten 

ktorý druh zvieraťa k základným všeobecným podmienkam, ktoré sú obsiahnuté v 

povinnostiach chovateľov v druhej časti tohoto nariadenia.  

 

1. V chovných zariadeniach pre hospodárske zvieratá (okrem VHZ) nesmie byť 

podlaha z pletiva, či podobne perforovaného materiálu, ktorý môže spôsobiť 

poranenie, utrpenie a deformácie chodidiel chovaných zvierat.  

 

 

§ 8 

Chov veľkých a stredných hospodárskych zvierat  

1. VHZ je povolené chovať v týchto mestských častiach : Kavečany, Ťahanovce (obec), 

Myslava, Koš. N. Ves, Vyšné Opátske, Krásna nad Hornádom, Barca, Šaca, Poľov, 

Lorinčík a to v zónach pre to určených v územnoplánovacej dokumentácii, 

odsúhlasených v miestnych zastupiteľstvách mestských častí a pri dodržaní §1, odst. 2 

tohoto nariadenia.  

2. Odstavec 1. sa nevzťahuje na jazdecké kone.  

3. Vzdialenosť chovného zariadenia od najbližšieho občianskeho objektu a verejnosti 

prístupnej ploche je závislá na ich vzájomnej vzdialenosti a počte chovaných zvierat - 

viď nasledujúcu tabuľku, pričom tieto vzdialenosti musia byť potvrdené v územnom 

alebo stavebnom konaní pred príslušným orgánom štátnej stavebnej správy. 

Počet kusov  min. vzdialenosť chov. zar. od 

najbližšieho obč. objektu alebo verejnosti 

prístupnej ploche  VHZ  SHZ  



1 ks  1 ks  nad 10 m  

2 ks  2-3 ks  nad 15 m  

3 ks  4-5 ks  nad 20 m  

4 ks  6-8 ks  nad 25 m  

5 ks  8-10 ks  nad 30 m  

4.  

5. Pri každých ďalších 2 ks u VHZ a ďalších 5 ks u SHZ sa vzdialenosť predlžuje o 5 m.  

6. S odpadom, vznikajúcim pri chove zvierat je možné nakladať len v zmysle 

príslušných nariadení mesta Košice a platných právnych noriem.  

 

§ 9 

Chov psov a mačiek  

1. V bytovej jednotke je povolené chovať 1 dospelého psa a šteňatá z jedného vrhu 

maximálne do veku 12 týždňov.  

2. V bytových jednotkách obytných blokov je povolené chovať najviac 2 mačky a 

mačatá maximálne do veku 8 týždňov.  

 

§ 10 

Chov kožušinových zvierat  

 

Počet kusov  
min. vzdialenosť chov. zar. od najbližšieho obč. objektu alebo 

verejnosti prístupnej ploche  

do 5 ks 

(včítane)  
nad 20 m  

od 6 do 10 ks  nad 30 m  

nad 10 ks  nad 40 m  

 

 

§ 11 

Chov holubov  

Holuby v kŕdľoch, t.j. nad 3 ks vrátane je zakázané chovať v bytových jednotkách 

obytných domov, vo vedľajších miestnostiach patriacich k bytu, na povalách a v 

spoločenských miestnostiach obytných domov, okrem rodinných domov.  

 

 



Časť štvrtá  

§ 12 

Kúpa a predaj zvierat  

1. Zviera nemožno predať osobám mladším ako 15 rokov.  

2. Podnikateľský subjekt, zaoberajúci sa predajom zvierat, je povinný kupujúcemu ku 

každému zakúpenému živočíšnemu druhu priložiť aj písomný návod o podmienkach 

chovu, kŕmenia, hygieny, očkovania a zoznam potrebnej literatúry.  

3. Kupujúci zvieraťa je povinný zabezpečiť zvieraťu bezpečný spôsob prepravy od 

predajcu, aby sa zviera neporanilo a preprava musí byť v tepelne prijateľných 

podmienkach, aby netrpelo.  

4. Ostatné podmienky predaja zvierat na trhu upravuje VZN mesta Košice o trhovom 

poriadku.  

 

§ 13 

Manipulácia a odchyt zvierat  

1. Nájdené, odchytené a odňaté zviera nemožno zabiť a nesmie byť dané na pokusné 

účely, ale musí byť umiestnené v útulku pre zvieratá, aby bolo k dispozícii 

pôvodnému majiteľovi, najmenej po dobu 21 dní od nájdenia.  

2. Každé nájdené, alebo odchytené neznáme túlavé zviera je podozrivé z nákazlivej 

choroby, a preto musí byť umiestnené v karanténe s kompletnou veterinárnou 

starostlivosťou a pozorovaním. Po ukončení karantenizácie môže byť vrátené 

pôvodnému majiteľovi, presunuté do útulku, predané, darované, resp. usmrtené 

eutanáziou.  

3. Osoba, zodpovedná za vedenie útulku pre zvieratá je povinná oznámiť odd. alebo 

referátu životného prostredia mesta 1x mesačne stav počtu zvierat a viesť ich 

evidenciu.  

4. Odchyt zvierat môžu vykonávať fyzické a právnické osoby, majúce na to príslušné 

oprávnenie.  

5. Po 21 dňoch, ak si zviera nevyzdvihne jeho majiteľ, možno zviera darovať, predať 

alebo utratiť, prípadne ostáva v útulku. Vo všetkých týchto prípadoch sa postupuje v 

zmysle ustanovení štatútu útulku pre zvieratá.  

6. Usmrcovať a loviť zvieratá je zakázané, ak nejde o výkon deratizačných prác a o 

výkon práva, upravený zvláštnymi predpismi (zákon o poľovníctve a z. o rybárstve).  

Napríklad :  

a. pomocou nášľapových želiez a iných podobných zariadení  

b. pomocou jedovatých návnad a jedov, vrátane plynovania a utopenia  

c. do jastrabích košov a na lep, do fliaš a iných zariadení  

d. pomocou výbušnín a strelnými zbraňami  

e. utopením a udusením  

f. použitím drog a jedov  

g. usmrtenie elektrickým prúdom  



 

7. Usmrtenie zvierat sa vykonáva  

a. veterinárnym lekárom  

b. v chovných zariadeniach podľa osobitných predpisov.  

 

8. Zakazuje sa používanie živých zvierat na rôzne tomboly, na plesoch a iných zábavách, 

aby zviera netrpelo psychickým stresom.  

 

§ 14 

Sankcie  

1. Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia, môže mestská časť uložiť blokovú pokutu, 

ktorá je príjmom MČ. 

2. Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia (okrem porušenia poplatkovej povinnoti) 

môže Mestská polícia uložiť blokovú pokutu do výšky 500 korún, ktorá je príjmom 

mesta. 

3. Pri porušení tohto nariadenia je možné postupovať aj v zmysle zákona SNR 

č.372/1990 Zb. o priestupkoch. 

4. Pri opakovanom a závažnom porušení tohoto nariadenia právnickou osobou môže 

pokutu uložiť primátor mesta, prípadne starosta mestskej časti v zmysle zákona SNR 

č.401/1990 Zb. o meste Košice. 

5. Ak zviera použili na spáchanie priestupku, t.j. ak niekoho napadlo alebo svojím 

ohrozovaním spôsobilo újmu druhej osobe, je možné dané zviera zhabať alebo nechať 

prepadnúť v zmysle §15 a 18 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch. 

 

§ 15 

Prechodné ustanovenia  

1. Chovné zariadenia, ktoré boli zriadené a postavené pred nadobudnutím účinnosti 

tohoto nariadenia, musia byť prestavané najneskôr do 1.1.1994.  

2. Mesto do troch mesiacov od schválenia daného nariadenia zabezpečí alebo vytvorí 

podmienky pre zriadenie útulku pre odchytené zvieratá.  

 

§ 16 

Záverečné ustanovenia  

1. Výstavy, prehliadky a súťaže zvierat, ako aj iné chovateľské podujatia možno 

uskutočňovať na základe povolenia príslušného MÚMČ, podmieneného písomným 

súhlasom orgánu štátnej veterinárnej správy.  



2. Nájdenie uhynutého zvieraťa treba nahlásiť Mestskej polícii mesta Košice, ktorá je 

povinná zabezpečiť jeho odstránenie právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na 

vykonávanie tejto činnosti oprávnenie.  

3. V meste Košice sa zakazuje odoberať z verejných detských pieskovísk a športových 

doskočísk piesok pre chovné a iné účely.  

4. Každý, kto chová živočícha zaradeného do prílohy CITES (dohovor o medzinárodnom 

obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, t.j. Washingtonská 

konvencia), je povinný chov uvedeného zvieraťa ohlásiť na ÚŽP mesta Košice.  

5. Pásť zvieratá (VHZ, SHZ) a umiestňovať včelíny v meste na verejných 

priestranstvách, možno len s písomným súhlasom starostu príslušnej mestskej časti.  

6. Dodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia kontrolujú :  

 mestská polícia a kontrolný orgán mestskej časti  

 Ústav hygieny a epidemiológie (bývalá hygienická stanica)  

 Policajný zbor  

 orgány veterinárnej správy  

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14.10.1993.  

 

 

 

RNDr. Rudolf   B A U E R  

primátor mesta Košice  

 

 

Zverejnené dňa : 1.10.1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č.1 

k všeobecne záväznému nariadeniu č.19  

O podmienkach chovu, manipulácie a odchytu zvierat na území mesta  

 
(schválené uzn.č.290 zo dňa 26. a 27.8.1993, doplnené uzn. č.461 zo dňa 2.,3., a 14.6.1994 a uzn. č.519 zo dňa 

13. a 14.10.1994)  

sa mení a dopĺňa takto:  

§9 s nadpisom znie : "Chov psov, mačiek a malých domácich hospodárskych zvierat 

(MDHZ)"  

 

Za §9 ods.2 sa vkladajú nové odseky 3,4,5,6, ktoré znejú:  

 

Ods.3 znie :  

"Chov MDHZ povoľuje starosta MČ po predchádzajúcich vyjadrení orgánu štátnej 

veterinárnej správy a určení hygienických podmienok, ktoré stanoví obvodný lekár 

štátnej zdravotnej správy."  

 

Ods.4 znie :  

"Pásma hygienickej ochrany od najbližšieho občianskeho objektu a verejnosti 

prístupnej ploche, ako aj počty povolených kusov chovu sú v nasledovnej tabuľke :  

Druh MDHZ  Povolený počet kusov MDHZ  Min. vzdialenosť v metroch  

Hydina  10  nad 25  

Králiky  10  nad 25  

Slimáky  určí štátny veterinárny lekár  

Včely  v intraviláne MČ nie je dovolené chovať  

 

 

Ods.5 znie :  

"Odporúčané počty chovných MDHZ a pásma hygienickej ochrany je treba považovať 

za smerné a je ich možno upraviť na základe odborného posúdenia hygienickým a 

veterinárnym úradom a tiež príslušným úradom životného prostredia."  

 

Ods.6 znie :  

"Každý chov musí byť realizovaný a prevádzkovaný tak, aby svojou činnosťou 

negatívne neovplyvňoval prostredie a jeho jednotlivé zložky (ovzdušie, pôdu, vodu, 

pohodu bývania)."  

Uvedené počty kusov chovu MDHZ a vzdialenosti sa nevzťahujú pre MČ, ktoré sú 

uvedené v §8, ods.1 tohoto nariadenia."  

Dorerajšie znenie § 7 odst.1 sa vypúšťa.  

§ 7 ods. 1 znie: 

"Mestské časti zabezpečujú veterinárnu asanáciu (zber uhynutých a odchyt túlavých 

zvierat) a karanténu na základe zmlúv so štátnym veterinárnym ústavom."  

V § 7 ods. 2 sa vypúšťa slovo "s odchytom".  

 

 


