Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy
SR a s ustanovením §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
zákonom č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

v y d á v a pre obec M o k r á L ú k a toto

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2021
ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat na území
obce Mokrá Lúka

§1
Účel
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie) je :
a) upraviť bližšie podmienky chovu a držania spoločenských a hospodárskych zvierat
a evidencie zvierat na území obce.
b) vymedziť práva a povinnosti majiteľov, držiteľov a chovateľov spoločenských
a hospodárskych zvierat.
c) zabezpečiť a regulovať chov zvierat.
d) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.
e) chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce.
(2) Toto nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovaných zvierat
a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
(3) Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto:
a) hospodárske veľké: kôň, osol, mulica, poník, ošípané, ovce, kozy, hovädzí dobytok, pštrosy
a pod.
b) hospodárske malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, bažant a pod.
c) holuby
d) včely
e) spoločenské: pes, mačky a pod.
f) malé exotické zvieratá: vtáky, korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.

(4) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
a) chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia
osobitné právne predpisy.
(5) Na území obce možno chovať a držať spoločenské a hospodárske zvieratá, len ak sa budú
dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú obmedzenia
uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
(6) Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
(7) Za chov spoločenských a hospodárskych zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
(8) Pri stavbách nových a adaptácií jestvujúcich chovných zariadení do 25 m2 zastavanej
plochy má občan ohlasovaciu povinnosť v obci. Pri stavbách väčšieho rozsahu treba požiadať
o stavebné povolenie na obci. Treba postupovať v intenciách zákona č. 50/1976 Z.z. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade, 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
takého je budúci chovateľ povinný takého zmeny ohlásiť na obci, ktorá rozhodne alebo nariadi
nové kolaudačné rozhodnutie /§ 85 zákona č. 50/1976 Z.z,/.

DRŽANIE PSOV
§2
Všeobecné ustanovenia
(1) Vlastniť a držať psa na území obce Mokrá Lúka môže každá fyzická osoba, alebo právnická
osoba, ktorá je povinná, ak psa drží nepretržite viac ako 90 dní na území obce, psa prihlásiť do
evidencie psov vedenej na obecnom úrade, kde mu bude pridelené evidenčné číslo.

(2) Vlastníkom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie a platenia
dane za psa.
§3
Evidencia psov
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. 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.
(2) Evidenciu vedie obec.

(3) Do evidencie sa zapisuje alebo zakladá:
a) evidenčné číslo psa,
b) údaj o čipovaní - číslo transpondéra, alebo tetovacie číslo,
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,
h) úhyn psa,
i) strata psa.
(4) 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.
(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa
uvedie evidenčné číslo psa a názov obce . Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(6) 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, ktorá nesmie byť vyššia
ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným
nariadením.
(7) Cena náhradnej známky pre psa je: 3,- Eurá.

§4
Povinnosti chovateľov psov a podmienky pre chov a držanie psov
Vlastník alebo držiteľ psa je povinný :
(1) Prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade a dodržiavať ustanovenia
upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny v chove psa, stratu psa, stratu evidenčnej
známky, úhyn psa a pod.
(2) Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou na Obecnom úrade.
(3) Zabezpečiť trvalé označenie psa/psov transpondérom-čipom podľa § 19 ods. 9 zákona č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pred prvou zmenou
vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o
vlastníkovi psa centrálnom registri.
(4) Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k
ohrozeniu hygieny prostredia. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný ten,
kto psa vedie, výkaly bezprostredne odstrániť ich uložením do najbližšieho kontajnera na

komunálny odpad alebo do parkového koša. Každý, kto psa vedie, je povinný mať so sebou
prostriedok na odstránenie psích výkalov.
(5) Zabezpečiť ochranu a pohodu psa, ktorou sa zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické
a etologické potreby riadnu výživu a jeho čistotu. Zabezpečí dostatočnú voľnosť pohybu.
(6) Zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo s vykonaním
náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien, ktoré môžu
spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov.
(7) Ohlásiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
(8) Zabezpečiť bezodkladné veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka
a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladné doručiť poranenému človeku. Súčasne je povinný
oznámiť obci, kde je pes evidovaný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo inej krajnej núdzi.
(9) Platiť miestnu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne záväzným nariadením obce o
miestnych daniach.
(10) Nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho.
Podmienky pre chov a držanie psov:
(1) Každý držiteľ, vlastník psa zodpovedá za škody na majetku, alebo na zdraví spôsobené
psom.
(2) Obec Mokrá Lúka vykonáva fyzické kontroly stavu psov. Vlastník resp. držiteľ psa je
povinný na písomnú výzvu povereným pracovníkom obce umožniť kontrolu počtu chovaných
psov, preukázať známku psa.
(3) Obec Mokrá Lúka zabezpečuje odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do
karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt
túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo
vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat. Obec je povinná uzavrieť zmluvu
o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
(4) Túlavým zvieraťom je zviera, ktoré sa bez kontroly jeho vlastníka alebo držiteľa pohybuje
po verejnom priestranstva a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po
verejnom priestranstve.
(5) Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci Mokrá Lúka, na ktorej území bolo
zviera odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých
zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách.
Po identifikácii vlastníka, držiteľa odchyteného zvieraťa je vlastník, držiteľ povinný uhradiť
obci náklady spojené s odchytom resp. asanáciou jeho zvieraťa.

(6) Obec Mokrá Lúka je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a
umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o
túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu. Obec
Mokrá Lúka môže bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok
pre zvieratá.

§5
Vodenie psov
(1) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
(2) 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
zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré pes mohol spôsobiť.
Psa je možné vodiť mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji a viditeľne označeného známkou.
(3) Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
b) na detské ihriská, pieskoviská a športoviská
c) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom
d) do areálu pohrebiska
(4) Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne obce je zakázaný.

§6
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ - vlastník psa ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené, (sprevádzanie psa so
špeciálnym výcvikom na verejných miestach)
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
g) ak neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
h)nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom.
Za uvedené priestupky podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 282/2002 Z. z.
páchateľovi môže obec Mokrá Lúka uložiť pokutu do 165 €.

(2) Priestupku sa dopustí držiteľ - vlastník psa ak
a)nepreukáže známkou totožnosť psa,
b)nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
c)neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
Za uvedené priestupky podľa odseku 2 písm. d) až f) zákona č. 282/2002 Z. z., možno
páchateľovi uložiť pokutu do 65 eur.
(3) Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak nezabezpečí na svoje
náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods.9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pokuta je príjmom rozpočtu obce Mokrá Lúka
a bude poukázaná na účet obce.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní na priestupky a ich
prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

DRUHÁ ČASŤ - CHOV HOSPODÁRSKYCH A ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT
§7
Chov zvierat:
Obmedzenie chovu a držania zvierat v obci Mokrá Lúka:
(1) Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci.
(2) Vstup so zvieraťom je zakázaný na detské ihriská, do areálov a do budov vo vlastníctve
obce.
(3) Chov hospodárskych zvierat je zakázaný v bezprostrednom okolí obchodov s potravinami,
reštaurácií, škôl, zdravotníckych, zariadení v ochrannom pásme vodných zdrojov.
Chov úžitkových zvierat veľkých:
a) Chovom hospodárskych zvierat - veľkých nemôžu byť obmedzovaní susedia pokiaľ sa ich
môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat.
b) Majiteľ, držiteľ zvieraťa je povinný pravidelne čistiť chovné zariadenie, ktoré musí mať
napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat musia byť dodržané všetky hygienicko epidemiologické normy.
c) Maštaľný hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do
vybetónovanej jamy, vyvážať na poľné hnojisko alebo kompostovať. Vzdialenosť hnojiska od
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30 m. Hnojisko musí byť dimenzované
tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat. Tekuté exkrementy
musia byť odvádzané do vodotesnej žumpy a majiteľ, držiteľ alebo chovateľ musí mať
zabezpečený pravidelný vývoz fekálií zo žúmp.
d) Chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených
priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
e) Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie hlodavcov a
hmyzu v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach účinným
čistením objektov a dezinfekciou.

Chov úžitkových zvierat malých
Podmienky chovu malých úžitkových zvierat sú obdobné ako pre chov veľkých úžitkových
zvierat.
a) počet chovaných malých úžitkových zvierat je daný základnými veterinárnymi normami.
Chov včiel
Na území obce Mokrá Lúka je možné zriadiť len v primeranom množstve tak, aby tento chov
neohrozoval život a zdravie v susedstve bývajúcich občanov pričom letáče orientovať smerom
na vlastný pozemok, ak je to nevyhnutné medzi včelstvom a susednými pozemkami doporučuje
sa zriadiť trvalú prekážku – min. vo výške 2 m ( plot bez ôk, aby včely mohli nadlietavať
susedné pozemky).
Chov holubov
Na území obce Mokrá Lúka je zakázané chovať holuby v obytných domoch, na balkónoch
bytov, loggiách, v miestnostiach alebo priestoroch používaných nájomníkmi domov. Správca
nehnuteľnosti je povinný udržiavať strechy a povaly v dobrom technickom stave a vetracie
okná na povalách musia byť zabezpečené proti vnikaniu holubov.
Chov malých exotických zvierat
a) chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený na celom území obce mimo
spoločných priestorov v obytných domoch, pričom chov alebo držanie zvierat alebo živočíchov,
ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie alebo život človeka je zakázané.
b) chov ostatných zvierat a jedovatých zvierat podlieha osobitným veterinárnym predpisom.
Chov ostatných nebezpečných zvierat a živočíchov, chov, odchyt a lov divo žijúcich
zvierat:
a) majiteľom, držiteľom alebo chovateľom takýchto zvierat môže byť len osoba staršia ako 18
rokov.
b) chovať alebo držať nebezpečné živočíchy možno len v úradne registrovaných zariadeniach
na základe osobitného povolenia
c) chov divo žijúcich zvierat - chovať alebo držať divo žijúce zviera možno len na účely
ustanovené osobitným predpisom.
d) chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území obce Mokrá Lúka
zakázaný. Týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho práva a
asanačných činností zákon SNR č. 344/2009 Z.z. o poľovníctve.
§8
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta(ka)
obce, poverení pracovníci obecného úradu, poslanci obecného úradu, poverení členovia komisií
obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór(ka) obce Mokrá Lúka.
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia:
a) fyzická osoba bude postihovaná podľa ustanovení § 46, 47,48, 49 Zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov. Obec môže pri porušení ustanovení tohto nariadenia
uložiť pokutu fyzickej osobe do 300 €.
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý
môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638 €, pričom za porušenie povinnosti uloženej právnickej

osobe zodpovedá ten, kto za právnickú osobu konal, alebo mal konať a ak ide o konanie na
príkaz ten, kto dal na konanie príkaz.
§9
Spoločné ustanovenia
(1) Doterajší chov zvierat na území obce bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po
nadobudnutí jeho účinnosti.
(2) Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú na chov a držanie všetkých
zvierat na území obce.
(3) O chove zvierat neuvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení rozhoduje obecný
úrad.
(4). Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 30/2021 Obecným
zastupiteľstvom obce Mokrá Lúka dňa 11.11.2021 a nadobúda účinnosť 12.11.2021.
(5). Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Mokrá Lúka dňa 26. 10. 2021.
(6). Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Mokrá Lúka dňa 11.11.2021.
(7). VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.11.2021
V Mokrej Lúke dňa, 26. 10. 2021

Ing. Igor D a c h o
zastupujúci starosta obce

