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OBEC Cabov  

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 6/2017  

o chove a  ochrane  zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a 

o niektorých podmienkach držania psov  
  

 Obecné zastupiteľstvo v Obci Cabov v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. h) a §  6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 22 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov, § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vyhl. č. 123/2008 Z.z. o ochrane 

spoločenských zvierat, vyhl. č. 143/2012 Z.z. o chove nebezpečných živočíchov  a zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva  toto  

  

Všeobecne záväzné nariadenie  

o chove a  ochrane  zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a 

o niektorých podmienkach držania psov  

 (ďalej len „nariadenie“)  

  

Čl. 1 Úvodné ustanovenia  

  

 1/ Účelom tohto nariadenia je upraviť práva a povinnosti  chovateľov zvierat za účelom ochrany zdravých 

podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce a  za účelom  ochrany zvierat, upraviť podrobnosti o 

chove, držaní a evidencii nebezpečných živočíchov a ustanoviť niektoré podmienky držania psov.  

 2/ Chovateľom zvierat je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je  majiteľom alebo držiteľom  zvieraťa  a 

toto zviera chová.  

Čl. 2 Základné pojmy  

  

  Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

  

- hospodárske zviera  - zviera chované na účely úžitkovej produkcie,  

- spoločenské zviera  - zviera chované na naplnenie záľuby chovateľa, poskytovanie spoločnosti alebo na 

ochranu domácnosti a majetku,  

- nechcené zviera -  zviera, ktoré jeho vlastník nemôže alebo nechce ďalej chovať a ktoré nepreviedol do 

vlastníctva inej osoby alebo ho neumiestnil do náhradnej starostlivosti najmenej počas predchádzajúcich 

dvoch mesiacov,  

- túlavé zviera - zviera, ktoré sa bez kontroly alebo dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách 

voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po  

priestranstvách voľne dostupných verejnosti,  



- chovné zariadenie je zariadenie alebo zemepisne vyznačená oblasť určená na chov zvierat s možnosťou ich 

rozmnožovania 1/,  

 ------------------------------  

 1/ § 2 písm. d) vyhl. č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na 

karanténne stanice a útulky pre zvieratá  

- nebezpečný živočích - zviera, ktorého druh je uvedený v § 3 vyhl. č. 143/2012 Z.z. o chove nebezpečných 

živočíchov,  

- chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy - priestor určený na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov 

s možnosťou ich rozmnožovania alebo bez možnosti ich rozmnožovania,  

- ohraničený priestor - neprekonateľná prekážka, ktorá zabráni úniku nebezpečného živočícha z chovného 

zariadenia,  

- zvláštny pes - je pes, používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, používaný 

horskou službou, používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky, 

vodiaci a používaný počas výcviku alebo  súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného 

poriadku,  

- nebezpečný pes - je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám  

napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,  

- voľným pohybom psa - je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný 

pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 

chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.  

  

Čl. 3 Predmet úpravy  

  

 1/ Na území Obce Davidov možno chovať  hospodárske a spoločenské zvieratá  pri dodržaní všetkých 

veterinárnych požiadaviek na zdravie zvierat  a pri dodržaní hygienických a stavebných podmienok 

upravených v osobitných právnych predpisoch a v tomto nariadení. 2/  

 2/ Chovateľ zvierat sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím 

by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 3/  

 3/ Chovateľ zvierat najmä nesmie  nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, 

pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, nesmie nechať vnikať chované zvieratá na susediaci 

pozemok 3/  a pod.  

  4/ Chovateľ  zvierat  ďalej nesmie:  týrať zvieratá, dopovať  zvieratá alebo im podávať omamné  látky a 

chemické látky poškodzujúce ich zdravie,  usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu 4/, opustiť zviera s úmyslom 

zbaviť sa ho; za opustenie zvierať sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa  do prirodzeného 

prostredia, štvať zviera proti zvieraťu,  použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách 

zvierat, chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie.  

 Čl. 4 Všeobecné požiadavky  na ochranu zvierat  

  

  Všeobecnými požiadavkami na ochranu zvierat sa rozumie zabezpečenie:  

- dennej kontroly všetkých zvierat chovaných v chovnom zariadení, kde ich pohoda závisí od včasnej pozornosti 

ľudí;  predmetom kontroly je najmä správanie sa zvieraťa, telesná kondícia, výživový stav, pohyb, celkový 

stav povrchu tela, prítomnosť ektoparazitov a odstraňovanie zvyškov krmiva a nápojov,  

- bezodkladného vhodného ošetrenia každého zvieraťa,  ktoré sa javí ako choré alebo poranené, a ak zviera na 

takéto ošetrenie nereaguje, zabezpečenie čo najskoršej veterinárnej pomoci, --------------------------------  

    

2/ zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  



    zák. č. 50/1976 Zb. o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku (stavebný zákon)  v  znení neskorších     

predpisov  

3/  § 127 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

4/  § 22 ods. 4 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  

- ak je to potrebné, choré alebo poranené zviera sa izoluje v prostredí zabezpečujúcom najvhodnejšie podmienky 

na liečbu a rekonvalescenciu,  

- ustajnenia alebo umiestnenia zvieraťa v podmienkach, ktoré umožňujú vzhľadom na druh, kategóriu a stupeň 

vývoja a adaptácie zabezpečiť dobrý zdravotný stav a uspokojovanie fyziologických, etologických a sociálnych 

potrieb zvieraťa,  

- plnohodnotnej  diéty  primeranej druhu a veku chovaného zvieraťa v množstve potrebnom na udržanie jeho 

dobrého zdravia a uspokojovanie jeho nutričných potrieb,  

- prístupu všetkých zvierat ku krmivu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb,  

- prístupu každého zvieraťa  k vhodnému vodnému zdroju alebo sa mu umožní uspokojenie potreby príjmu 

tekutín iným vhodným spôsobom,  

- voľnosti pohybu zvieraťu so zreteľom na jeho druh a v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým 

poznaním; pričom v každom prípade musí mať možnosť stáť a ležať v prirodzenej polohe a bez ťažkostí sa 

otáčať,  

- umožnenia prejavovať prirodzené správanie zvierat v chovnom zariadení alebo mimo chovného zariadenia.  

Čl. 5 Všeobecné  požiadavky na chovné zariadenia  

  

 1/ Materiály používané na výstavbu chovného zariadenia a na stavbu búd, ohrád, hniezd a iného príslušenstva 

sa konštruujú a udržiavajú tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť; 

nesmú byť pre zvieratá škodlivé; dvere, priechody a prielezy musia byť dostatočne  široké a vysoké tak, aby 

zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie.  

 2/ Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú zvieratá do styku, musia byť čistiteľné, 

dezinfikovateľné a udržiavajú sa v čistom stave.  

 3/ Izolácia, kúrenie a vetranie chovného zariadenia sa udržujú v takom stave, aby sa prúdenie vzduchu, 

prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre 

zvieratá škodlivá.  

 4/ Zviera chované v budove nesmie byť umiestnené v nepretržitej v tme alebo bez primeranej doby  oddychu 

od umelého osvetlenia.  

 5/ Terén, vegetácia a povrch vo vonkajšej ohrade je uspôsobený zvieraťu a predchádza zraňovaniu zvierat a 

ich pádom v dôsledku pokĺznutia.  

 6/ Vonkajšie výbehy musia byť vhodne zabezpečené proti uniknutiu zvieraťa. Za vhodné zabezpečenie sa 

nepovažuje použitie elektrických oplôtkov a ostnatého drôtu.  

    

 

 

 

 

Čl. 6  

Veterinárne požiadavky 

na zvieratá  

  



 1/ Kontrole, prevencii a diagnostike podliehajú tieto choroby: slintačka a krívačka, klasický mor ošípaných, 

vezikulárna choroba ošípaných, katarálna horúčka oviec, africký mor koní, mor hydiny, pseudomor hydiny, 

špecifikované zoonózy a špecifikovaní pôvodcovia zoonóz pri zvieratách 5/.  

 2/ Chovateľ  je povinný:  bezodkladne  hlásiť  orgánu  veterinárnej  správy  podozrenie alebo výskyt choroby 

uvedenej v bode 1 tohto článku,  úhyn zvieraťa  a  umožniť jej vyšetrenie, dodržiavať  povinnosti, ktoré nariadil 

orgán veterinárnej správy v prípade výskytu choroby alebo podozrenia na výskyt chorôb uvedených v bode 1 

tohto článku, zabezpečiť  bezodkladné veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, zabezpečiť 

vakcináciu a  revakcináciu  proti besnote. 6)  

------------------------------------  

5/ § 17 ods. 1 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  

6/ § 17 ods. 5 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  

Čl. 7 Všeobecné  požiadavky na chov a držanie nebezpečných živočíchov  

  

 1/ Nebezpečné živočíchy môžu byť umiestnené iba v takom chovnom zariadení, ktoré úplne znemožňuje 

ohrozenie života alebo zdravia ľudí a zvierat uhryznutím, uštipnutím alebo iným prejavom prirodzenej 

činnosti nebezpečného živočícha. Musia byť vykonané všetky opatrenia na zabránenie úniku nebezpečných 

živočíchov ohraničením priestoru chovného zariadenia.  

 2/ Chránené druhy nebezpečných živočíchov a exempláre ich ohrozených druhov možno chovať len za 

podmienok ustanovených osobitným predpisom 7/.  

  3/ Nebezpečné živočíchy môže chovať len osoba staršia ako 18 rokov.  

 4/ O všetkých nebezpečných živočíchoch vedie ich vlastník záznamy, ktoré obsahujú dátum narodenia 

nebezpečného živočícha, dátum zaradenia nebezpečného živočícha do chovného zariadenia, druh a počet 

nebezpečných živočíchov, pohlavie, vek, sfarbenie, identifikačné znaky a nezameniteľné označenie 

nebezpečného živočícha, v prípade vyradenia nebezpečného živočícha  z chovu údaje o novom držiteľovi, dátum 

a príčinu vyradenia.  

 5/ Nadobudnutie nebezpečného živočícha sa na požiadanie preukáže kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou 

alebo inou listinou. Pri usmrtení nebezpečného živočícha alebo úhyne živočícha sa predkladá doklad o 

neškodnom odstránení kadáveru.  

  

Čl. 8 Schválenie chovného zariadenia  

  

 1/ Žiadosť o schválenie chovného zariadenia pre nebezpečné živočíchy sa podáva na tlačive, ktorého vzor tvorí 

prílohu č. 2  vyhl. č. 143/2012 Z.z. o chove nebezpečných živočíchov orgánu štátnej správy vo veterinárnej 

oblasti.  

 2/ Rozhodnutie o schválení chovu nebezpečných živočíchov sa vydáva na tri roky a môže byť na písomnú 

žiadosť vlastníka nebezpečného živočícha opakovane predĺžené.  

 3/ Rozhodnutie o schválení chovu nebezpečných živočíchov  orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti zruší, 

ak  

  a/ sa zistí neplnenie ustanovených požiadaviek,  

 b/ sa zistí neplnenie uložených veterinárnych opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré zhoršujú dobré 

životné podmienky chovaných nebezpečných živočíchov,  c/ o to požiada schválené chovné zariadenie.  

  

Čl. 9 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 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 krajnej núdzi, f/ úhyn psa, g/ strata psa.  

  

--------------------------------------  

7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

  4/ Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní 

od zmeny skutočností 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, 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.  

 6/ 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.   

  7/ Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vo výške 1 eur  vydať náhradnú známku.   

  

Čl. 10 Vodenie  psov  

  

 1/ 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.  

 2/ 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 náhubok.  3/ Za psa vždy 

zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.  

 4/ 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.  

  

Čl. 11 Zákaz voľného pohybu psa  

  

  1/ Voľný pohyb psa je zakázaný: a./ Verejné priestranstva obce Cabov  

                                                              b./ Materská škola + multifunkčné ihrisko  

                                                             c./ Cintorín  

                                                            d./ Miestne komunikácie  

                                                             

  

  

  



Čl. 12 Zákaz vstupu so psom  

  

  1/ Zakazuje sa vstupovať so psom na tieto miesta: a./ Materská škola + multifunkčné ihrisko                                                                                          

        b./ Cintorín  

                                                                                        c. / Ihrisko   

 

Čl. 13 Odchyt túlavých psov  

    

   1/ Odchyt túlavého psa zabezpečí odborne spôsobilá a vyškolená osoba.  

  2/ Odchytený túlavý pes bude následne umiestnený  do  útulku alebo  do karanténnej stanice.  

 3/ Obec oznámi dátum a čas odchytu túlavých psov, aby si majitelia psov mohli psov zabezpečiť pred ich 

odchytom.  

  

Čl. 14 Priestupky na úseku dodržiavania podmienok držania psov   

  1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:  

  

a/ neoznámi obci, v  ktorej  je  pes  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 uvedené v čl. 10 ods. 1/ a 2/,  

d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v 

nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.  

e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, f/ nezabránil 

voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.  

  2/ Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:  

  

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 

držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol.  

b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo  zviera  alebo  nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, 

 c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v  

nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, d/ nepreukáže známkou totožnosť psa,   

e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,  

f/ neodstráni  bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejne priestranstvo.  

 3/ Za priestupok podľa odseku 1/ a odseku 2/ písm. a/ až c/ možno uložiť pokutu do 165 eur  a za priestupok 

podľa odseku 2/ písm. d/ až f/  možno uložiť pokutu do 65 eur.  

  4/ Priestupky uvedené v odseku 1/ a 2/ prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.  

  5/ Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch 8/.   6/ 

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu  Obce Cabov okrem výnosu pokút uložených orgánmi 

Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.  

  

 



Čl. 15 Predbežná  ochrana  obcou  

  

  1/  Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu,  možno sa domáhať ochrany na obci. 9/  

  2/ Obec môže predbežne zásah  zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. 9/  

 3/ Postup  pri uplatňovaní práva  domáhať sa obnovenia pokojného stavu  vydaním  opatrenia obcou  má  len 

predbežný charakter. Jeho zmyslom nie je rozhodnúť spor o práve, ale obnoviť stav, ktorý existoval pred 

porušením práva.  

 4/ Prijatím opatrenia obce nie je dotknuté právo  poškodeného domáhať sa ochrany na súde, ani samotná 

právomoc súdu.  

  

------------------------------------  

8/  zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

9/  § 5 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

  

Čl. 16 Záverečné  ustanovenia  

  

  1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov dňa  

27.04.2017 uznesením číslo 123-04/2017 

 2/ Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. dňom od jeho vyvesenia na obecnej úradnej 

tabuli.  

  

  

  

  

                            Viliam Popaďák                                                                                                                                      

         starosta obce  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


