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Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovské Bystré na základe ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3,
písmeno g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Nariadenia
vlády SR č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat a chove hospodárskych zvierat a
o usmerňovaní jatočných zvierat v znení neskorších predpisov a zákona č. 140/1961 Zb.
Trestný zákon § 191 v znení neskorších predpisov, ohľadom zavlečenia nákaz,
vydáva
pre územie obce Ratkovské Bystré toto
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 10/2019
o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Ratkovské Bystré
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Toto VZN upravuje povinnosti a práva chovateľov, majiteľov a držiteľov hospodárskych
zvierat na území obce Ratkovské Bystré (ďalej len obec), t.j. všetkých chovateľov, majiteľov a
držiteľov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu chovajú, hoci aj prechodne, hospodárske zvieratá pre
vlastné potreby.
2. Chovať hospodárske zvieratá na území obce je možné pri dodržaní záväzných, veterinárnych,
hygienických a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto
nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia.
3. Toto VZN sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.
Článok II.
Základné pojmy
1. Chovateľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická osoba,
ktorá chová hospodárske zvieratá, hoci len prechodne.
2. Majiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je vlastníkom zvieraťa.
3. Držiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie zodpovedná osoba - fyzicky a psychicky
spôsobilá sprevádzať alebo manipulovať so zvieraťom, alebo taká osoba, u ktorej sa zviera
nachádza aj prechodne.
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4. Rozdelenie hospodárskych zvierat
a) úžitkové zvieratá - hovädzí dobytok, ošípané, kone, ovce, kozy…
b) malé a drobné zvieratá - hydina všetkého druhu, zajace, holuby, včely, malé hlodavce, vtáky
a pod.
c) kožušinové - nutrie, norky, líšky, činčily, ondatry...
Článok III.
Vymedzenie chovu z hľadiska územných podmienok
1. Chov úžitkových zvierat: Na území obce sa povoľuje chovať pre vlastné potreby úžitkové
zvieratá pri rodinných domoch , ktoré spĺňajú podmienky chovu hospodárskych zvierat.
2. Chov drobných zvierat: Na území obce sa povoľuje chovať pre vlastné potreby malé a drobné
zvieratá v priestoroch kapacitne vyhovujúcim predpisom.
3. Chov kožušinových zvierat: Na území obce sa povoľuje chovať kožušinové zvieratá v zmysle
platných právnych predpisov a noriem.
4. Chov pre podnikateľské účely : Na území obce sa chov zvierat pre podnikateľské účely
povoľuje len na základe povolenia RVaPS Rimavská Sobota a Obecného úradu
v Ratkovskom Bystrom.
Článok IV.
Priestorové a stavebné podmienky chovu
1.Pri výstavbe nových objektov, resp. úpravách, rekonštrukciách a modernizáciách
existujúcich stavieb je potrebné postupovať v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších zmien a doplnkov.
Chovateľ v dostatočnom časovom predstihu požiada Obecný úrad Ratkovské Bystré:
a) pri výstavbe nového objektu o vydanie stavebného povolenia, resp. je potrebné ohlásiť
drobnú stavbu,
b) v prípade, ak priestory neboli určené na chov hospodárskych zvierat o zmenu funkčného
využitia stavby, resp. časti stavby,
c) pri stavebných úpravách priestorov, ktoré boli určené na chov zvierat, ohlásiť pripravované
stavebné úpravy.
2. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované a udržiavané tak, aby nenarušovali
hygienické podmienky v okolitých bytových a nebytových priestoroch a hygienickú
nezávadnosť verejných priestranstiev.
3. Chovom zvierat nesmie byť ohrozené životné prostredie okolitých rodinných domov.
Článok V.
Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa a držiteľa
1. Chovateľ má právo:
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a) na chov zvierat umožnený týmto VZN,
b) na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieraťu podľa všeobecne platných právnych
predpisov.
2. Povinnosti chovateľa:
a) dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, správnu výživu, hygienu a pohyb chovaného
zvieraťa,
b) správne manipulovať a skladovať potravu a zabezpečiť hygienickú likvidáciu exkrementov,
t.j. vývoz každý deň, odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom,
c) nedovoliť, aby chov nadmerným spôsobom rušil a obťažoval spoluobčanov (hluk, špina,
zápach…),
d) vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný, pri vnímavých mäsožravých zvierat starších ako
tri mesiace, zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote, zabezpečiť bez
meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť
vyšetrenie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb a
potvrdenie o prehliadke zvieraťa odovzdať poškodenému do 24 hodín,
e) nedovoliť bez dozoru voľný pohyb zvierat na verejne prístupných miestach a mimo svojho
súkromného majetku. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na
zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiadúceho rozmnožovania. Pohyb úžitkových
zvierat v obci sa povoľuje len v sprievode dospelej fyzicky a psychicky zdatnej osoby,
schopnej sprevádzať a manipulovať so zvieratami. Jedna dospelá fyzicky a psychicky zdatná
osoba môže sprevádzať najviac 2 kone. Majiteľ, chovateľ a držiteľ je povinný zabezpečiť
vyčistenie znečisteného verejného priestranstva jeho zvieratami okamžite po znečistení.
Zakazuje sa pohyb voľne sa pohybujúcich zvierat v obci. Pohyb úžitkových zvierat mimo
intravilán obce musí byť v zabezpečenej ohrade, ktorá nedovolí voľný únik úžitkových zvierat
mimo ohradu,
f) dodržiavať veterinárne predpisy o chove zvierat,
g) v prípade výskytu hlodavcov a hmyzu, zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu objektov,
h) zakazuje sa týranie zvierat a opustiť zviera, s úmyslom zbaviť sa ho a usmrtiť ho bez
primeraného dôvodu v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov,
i) zakazuje sa týranie zvierat, ktorým sa rozumie každé konanie, okrem odôvodneného
zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa spôsobí zvieraťu trvalé alebo
dlhodobé poškodenie zdravia. Spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie
neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, kupírovania
časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní a odrohovania
teliat do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb,
j) ohlásiť začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy v
zmysle § 31 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť, aby mali
príslušné orgány veterinárnej správy vždy k dispozícii aktuálne informácie o prevádzkarni,
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vrátane oznámenia o každej závažnej zmene v činnostiach a uzavretí existujúcej prevádzkarne
a ohlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe zabíjanie hovädzieho
dobytka alebo ošípaných na súkromné domáce použitie.
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu potrebu § 23/1:
Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak
- bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
aspoň jeden deň vopred,
- boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
- boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších
produktov,
- boli dodržané požiadavky na vyšetrenie na povinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak
ide o hovädzí dobytok,
- boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely, ak ide o ošípané,
k) poskytnúť orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť,
l) bez meškania hlásiť orgánom veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu a úhyn
zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie,
m) zabezpečiť identifikáciu a registráciu zvierat v zmysle Nariadenia vlády SR č. 305/2003 Z.
z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení neskorších predpisov,
n) pri ochrane zvierat poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa vyvarovali
konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zdravia zvierat alebo ich
zbytočné utrpenie,
o) strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat na základe nariadenia regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy,
p) zabezpečiť neškodné odstránenie pri odpadoch živočíšneho pôvodu a patogénoch
asanačným ústavom.
Článok VI.
Kontrolná činnost
1. Kontrolná činnosť sa vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a
zákonom o životnom prostredí a stavebným zákonom.
2. V prípade sťažností občanov na chov hospodárskych zvierat na území obce, obecný úrad
bude súčinný pri vykonávaní tváromiestnej obhliadky za účasti kompetentných orgánov:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Rimavská Sobota, Obvodný úrad Životného prostredia pracovisko Revúca.
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3. Pri zistení porušenia špeciálnych právnych noriem obec dá podnet pre príslušný orgán
štátnej správy.
Článok VII.
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení o chove a držaní hospodárskych zvierat bude riešené v zmysle zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a) Za porušenie tohto VZN je možné uložiť pokutu do výšky 33,19 € podľa príslušných
ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (§46),
b) Starosta obce môže v zmysle §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
nesporších predpisov uložiť pokutu:
- právnickej osobe do výšky 6638,70 € za porušenie VZN obce.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto návrhu všeobecne záväznom nariadení obce Ratkovské Bystré sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom a to: Uznesením č. …../2019 zo dňa :
15.12.2019
3. Zmeny a doplnky VZN č. 10/2019 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom
Bystrom
2. VZN č. 10/2019 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020 a platí do prijatia, nového VZN
alebo doplnenia VZN formou dodatku, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Ratkovskom
Bystrom.

V Ratkovskom Bystrom, dňa: 15.11.2019

..................................................
Mgr. Bodnár Dušan
starosta obce
___________________________________________________________________________
Použité skratky:
VZN
všeobecne záväzné nariadenie
RVaPS
regionálna veterinárna a potravinová správa
RUVZ
regionálny úrad verejného zdravotníctva
OuŽP
okresný úrad životného prostredia
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