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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 15.06.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Mlynky dňa 29.06.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 01.07.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Mlynky dňa 16.07.2022 

Účinnosť VZN odo dňa 01.08.2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 

č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

o podmienkach držania a chovu psov 

a chove hospodárskych a úžitkových zvierat na území obce Mlynky 
 

č.  12/2022 
 

 

PRVÁ ČASŤ – DRŽANIE A CHOV PSOV 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) upravuje niektoré podmienky 

držania, vodenia a chovu psov v k.ú. obce Mlynky. Účelom tohto VZN je zabezpečenie 

ochrany životného prostredia, zdravia, verejného poriadku a čistoty v obci. VZN sa vzťahuje 

na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom psa, má ho u seba v držbe, 

prípadne psa vedie. 

 

 

Článok II. 

Evidencia psov 

 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce, resp. na území Slovenskej 

republiky, podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie 

v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.  

2. Evidenciu psov vedie obec na základe priznania k dani za psa, ktoré podá držiteľ psa.   

3. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej je 

uvedené evidenčné číslo psa a názov obce. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

Prvá známka sa vydáva za poplatok 1,- eur.  

4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný oznámiť obci do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti. Obec držiteľovi psa za 

úhradu 1,- eur vydá náhradnú známku.  

5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sú zapísané v priznaní k dani za psa, je držiteľ 

psa povinný oznámiť obci, kde je pes evidovaný.  
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Článok III. 

Podrobnosti o vodení a chove psov 
 

 

1. V intraviláne k.ú. Mlynky je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných 

priestranstvách.  

2. Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke.  

3. 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 by pes mohol 

spôsobiť.  

4. V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa 

v extraviláne obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok 

uvedených v § 4 ods. 1 – 4 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov. 

5. 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 verejných budov – obecný úrad, pošta 

d) do areálov škôl a školských zriadení  

e) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom  

f) do zdravotníckych zariadení  

g) do areálu pohrebiska. 

6. Držiteľ psa, alebo 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 údaje o majiteľovi psa. 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. 

7. Pes chovaný vo vonkajšom koterci musí mať denne umožnený voľný pohyb mimo jeho 

priestoru. 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.  

8. V prípade, že je nevyhnutné držať psa na reťazi, musí chovateľ zabezpečiť dostatočne 

široký obojok s nastaviteľným obvodom, aby sa predchádzalo zarezávaniu obojku do kože 

psa. Pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania. 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.  

Z dôvodu novely zákona o veterinárnej starostlivosti bude tento bod od 1.1.2023 

vylúčený. 

9. Chovateľ je povinný 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.  

 

 

Článok IV. 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 

 

1. Ten, kto vedie psa, ktorý znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný bezodkladne 

tieto výkaly odstrániť, pričom na tento účel použije vrecko na exkrementy.  
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2. Obec nevlastní kontajnery na psie výkaly. Určeným miestom na ich odstránenie sú nádoby 

na zmesový komunálny odpad.  

3. Zakazuje sa venčiť psov na verejných priestranstvách, t.j. na chodníkoch, v parkoch, na 

detských ihriskách, pieskoviskách a plochách verejnej zelene. 

 

 

Čl. V. 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú na základe vlastných pracovných 

postupov na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení 

a sťažností od občanov: 

a) starosta alebo ním poverení zamestnanci obecného úradu 

b) poslanci obecného zastupiteľstva.  

2. Nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa, resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie 

verejného priestranstva je priestupkom podľa § 7 ods. 2 psím. d) až f) zákona č. 282/2002 

Z.z., za ktorý obec môže uložiť pokutu do 65 €. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ – CHOV HOSPODÁRSKYCH A ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT 

 

Čl. VI. 

Úvodné ustanovenia 

 

        Všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynky (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky 

chovu hospodárskych a úžitkových zvierat na území obce Mlynky, vymedzuje práva a 

povinnosti chovateľov a držiteľov hospodárskych a úžitkových zvierat. Nariadenie sa vydáva 

v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných zvierat a zamedzenia šírenia chorôb 

prenosných zo zvierat na ľudí.  

 

 

Čl. VII. 

Základné ustanovenia 

 

1. Toto na nariadenie sa vzťahuje na celé k.ú. obce Mlynky. 

2. Na území obce možno chovať a držať úžitkové a hospodárske zvieratá, len ak sa budú 

dodržiavať platné hygienické, veterinárne a stavebné predpisy, len ak sa zachovajú 

obmedzenia uvedené v tomto VZN a zároveň ak sa budú dodržiavať predpisy na ochranu 

životného prostredia, udržania čistoty v obci, ochrane zdravia občanov a v neposlednom 

rade bezpečnosť cestnej premávky. 

3. Toto VZN sa vzťahuje aj na zvieratá chránené zákonom. 

4. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné 

zárobkové činnosti.  

 

 

Čl. VIII. 

Základné pojmy 

 

1. Hospodárske zviera je každé zviera, ktoré sa chová a drží najmä na účely úžitkovej 

produkcie.  
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2. Úžitkovými zvieratami sú pre účely tohto VZN zvieratá chované na hospodárske účely, 

najmä na získanie živočíšnych produktov alebo prácu.  

3. Spoločenské zviera je každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho 

domácnosti, najmä pes, mačka, králik, exotické zvieratá. 

4. Pre účely tohto VZN kategorizujeme zvieratá takto:  

a) úžitkové veľké: kôň, ovce, kozy, ošípané, hovädzí dobytok, osol, mulica 

b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, holuby, zajace, včely,  

c) úžitkové kožušinové: norky, nutrie, činčily,  

d) spoločenské a domáce: pes, mačka, králik, fretka,  

e) cudzokrajné a exotické zvieratá, 

f) voľne žijúce zvieratá, 

g) ostatné zvieratá. 

5. Chovateľom – držiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá osoba, fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá chová hospodárske a úžitkové zvieratá, a to trvale alebo len 

dočasne. 

6. Prípustný počet chovaných alebo držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je 

považované z hľadiska možnosti ochrany ľudského zdravia, prírody a životného 

prostredia za maximálne možné. 

 

 

Čl. IX. 

Podmienky chovu a držania hospodárskych a úžitkových  

zvierat na území obce 

 

1. Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. 

2. Akékoľvek umiestnenie chovu hospodárskych zvierat na verejné priestranstvo je 

zakázané. 

3. Vstup so zvieraťom je zakázaný do areálov a do budov vo vlastníctve obce. 

4. Chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených 

priestoroch, pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. 

5. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované tak, aby nenarušovali obytnosť a 

hygienickú nezávislosť obytného prostredia. Musia byť oddelené od obytného priestoru 

a nesmú byť orientované do verejných priestranstiev. Prístup k hospodárskym objektom 

nesmie narušovať vlastné obytné prostredie. 

6. Chov veľkých hospodárskych úžitkových zvierat je závislý od podmienok a bude 

posudzovaný individuálne. Vlastník, držiteľ  týchto hospodárskych zvierat alebo osoba 

oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu 

hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o 

registráciu chovu hospodárskych zvierat. Regionálna veterinárna a potravinová správa 

oznamuje obci registráciu nového chovu hospodárskych zvierat na jej území (§ 40a 

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

7. Chov exotických zvierat a nebezpečných zvierat podlieha osobitným veterinárnym 

predpisom (§ 53 ods. 1, písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov).  

8. Chov voľne žijúcich zvierat v obytných a rodinných domoch, dvoroch a záhradách je na 

území obce zakázaný bez osobitne vydaného všeobecne záväzného právneho predpisu        

(§ 53 ods. 1, písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov) 

9. Chov včiel – na území obce je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri 

individuálnej bytovej výstavbe len v primeranom množstve a tak, aby neohrozovali 
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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. 

10. Chov holubov – k chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa nehnuteľnosti, súhlas 

susedov a súhlas obce. Je zakázané chovať holuby v bytových domoch, v miestnostiach 

alebo priestoroch používaných nájomníkmi domov.  

11. Úžitkové zvieratá, cudzokrajné a exotické zvieratá je možné na území obce chovať len v 

objektoch na tento účel výlučne zriadených, zodpovedajúcich technickým a 

hygienickým normám a v súlade s príslušnými stavebnými predpismi a so súhlasom 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.  

12. Pri chove všetkých zvierat je potrebné dodržiavanie základných hygienických 

podmienok, pravidiel občianskeho spolunažívania a všeobecných záväzných právnych 

predpisov 

13. Je zakázané chovať hospodárske zvieratá:  

a) v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych zariadení, reštaurácií a obchodov                     

s potravinami,  

b) v ochrannom pásme vodných zdrojov, 

c) v blízkosti vodných tokov, bez zabezpečenia voľného výbehu hospodárskych 

zvierat do týchto vodných tokov.  

14. Obmedzenie, resp. zákaz, sa nevzťahuje na hospodárske dvory fariem, ktoré majú 

osobitné povolenie pre veľkochovy zvierat a ktoré spĺňajú osobitné podmienky 

stanovené stavebnými a veterinárnymi predpismi a predpismi ochrany zdravia a hygieny. 

 

 

Čl. X. 

Povinnosti chovateľov 

 

1. Chovateľ zvieraťa je povinný:  

a)   dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa, 

b)   zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby toto nerušilo, neobmedzovalo a  

      neohrozovalo spoluobčanov a ich majetok, 

c) zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu, obmedzovať zápach účinným  

čistením a dezinfikovaním objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat. 

2. Chovateľ nesmie chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami 

alebo navzájom spôsobovali utrpenie. 

3. Chovateľ je povinný objekty, vrátane výbehov, určené na dočasný alebo trvalý chov 

malých hospodárskych zvierat umiestniť od objektov určených na bývanie minimálne 10 

m. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní, ak s umiestnením objektu na chov, 

vrátane výbehu, vysloví súhlas vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v kratšej 

vzdialenosti. 

4. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov (výkalov) je chovateľ 

povinný umiestniť od obytných priestorov na 20 m (okrem uzavretých žúmp) a ak nejde 

o uzavreté žumpy, od individuálnych a verejných vodných zdrojov na 30 m. 

5. Chovať v prostredí a za podmienok, ktoré umožňujú prirodzené využitie ich 

produkčných a reprodukčných schopností a výrobu zdravotne nezávadných živočíšnych 

produktov, najmä ich riadne ošetrovať, poskytovať im vhodnú výživu, využívať ich 

spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórii a sledovať ich zdravotný stav.  

6. Chovatelia všetkých zvierat sú povinní dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie 

vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných ochorení zvierat a chorôb 
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prenosných zo zvierat na človeka a naopak. Výskyt ochorenia u zvierat sú povinní 

bezodkladne po zistení hlásiť na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správe. 

7. Úžitkové zvieratá, cudzokrajné a exotické zvieratá je možné na území obce chovať len v 

objektoch na tento účel výlučne zriadených, zodpovedajúcich technickým a 

hygienickým normám a v súlade s príslušnými stavebnými predpismi a so súhlasom 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.  

8. Úžitkové zvieratá a ostatné zvieratá sa nesmú týrať hladom, zlým zaobchádzaním, 

prípadne nedodržiavaním ostatných technických a hygienických podmienok, uvedených 

v tomto VZN.  

 

 

Čl. XI. 

Kontrola a sankcie 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší VZN alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

upravujúce povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa.  

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN sú oprávnení vykonávať starosta obce, poverení 

pracovníci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.  

3. Pri opakovanom porušení povinností a zákazov obsiahnutých vo VZN môže obec v 

súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nariadiť opatrenia, resp. 

obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom 

termíne na náklady chovateľa.  

4. V prípade porušenia ustanovení tohto VZN bude obec Mlynky postupovať podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/2002 

Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 372/1990 Zb.              

o priestupkoch.  

 

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Na tomto VZN obce Mlynky sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch dňa 

30.06.2022 uznesením č. 12/2022. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Mlynkoch. 

2.  Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.08.2022.  

 

 

 

 

V Mlynkoch dňa 30.06.2022 

 

 

        

                                                   

                                                                  Ing. Iveta Geletková 

                                                                                                                   starostka obce 

 

 

  


