VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE Č. 4/1995
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPT. ONDREJI O PODMIENKACH
CHOVU A DRŽANIA ZVIERAT
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Ondreji na základe § 4 ods. 3 písm. g) zák. SNR č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s poukazom na 11 ods. 3 písm. g) cit.
Zákona vydáva pre kat. Územie obce Liptovský Ondrej toto:

všeobecné záväzné nariadenie
o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom
území obce Liptovský Ondrej
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je zabezpečičť a regulovať chvo domácich a úžitkových zvierat, ďalej
zabezpečiť čistotu obce a zdravie občanov, v neposledom rade tiež bezpečnosť cestnej dopravy.
2. V kat. Území obce Lipt. Ondrej možno držať zvieratá pri dodržaní zdravotných, veterinárnych a
stavebných predpisov, len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto VZN.
3. Toto VZN sa vzťahuje na nasledovné zvieratá:
a) úžitkové – kôň, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy,
b) drobné – hydina (sliepka, hus, kačka, morka) a zajace,
c) včely,
d) holuby,
e) psy a mačky,
f) kožušinové zvieratá,
g) dážďovky a mäkkýše.
4. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje chov pre podnikateľské účely.
V tomto prípade sa vyžaduje realizácia farmy podľa stavebného projektu.
§2
Povinnosti držiteľov zvierat
1. Situovanie chovného objektu nesmie narušiť estetický vzhľad obytného domu z ulice.
2. Držitelia zvierat sú povinný zachovať medzi chovnými objektami, v ktorých sú zvieratá
umiestnené (maštaľ, chliev, kurín) a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m, u
kožušinových zvierat je to 40 m.
3. Držitelia úžitkových zvierat sú poinní postarať sa o to, aby objekt bol dezinfikovateľný a
napojený na vodotesnú žumpu.
4. Hnoj z chovného objektu treba uskladňovať do vybetónovaných jám. Takto upravené hnojivo
musí byť vzdialené aspoň 20 m od vodných zdrojov, 5 m od obytnej časti domu suseda.
5. Držiteľ zvierat je povinný nebezpečné a veľmi nebezpečné nákazy, podozrenia z týchto nákaz
alebo uhynutie ihneď oznámidť štátnermu veterinárovi a Obecnému úradu v Lipt. Ondreji a nimi
nariadené opatrenia bez prieťanov vykonať.
6. Pásť úžitkové a drobné zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. Obec môže určiť kde
sa takáto činnosť pri zabezpečení primeraného dozoru môže vykonávať a zárovň určí výšku
odplaty.
7. Veľkosť hnojiska a močovej jamy musí byť dimenzovaná na polročnú produkciu týchto zvierat.
Vyvážanie hnoja a močovky musí byť vykonané minimálne dva krát do roka.
8. Chovateľ musí aspoň dva krát ročne v ustajňovacích priestoroch vykonať dezinfekčnú činnosť.
9. Podmienkam, ktoré sú stanovené v predchádzajúcich odsekoch je treba postupne prispôsobovať

aj prevádzku jestvujúcich objektov.
§3
Chov a držanie psov
1. Chovateľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné priestranstvo, alebo
cudzí pozemok.
2. Na verejných priestranstvách možno psov vodiť iba na vodítku, pričom musia mať vždy
náhubky.
§4
Povinnosti chovateľa psa
V záujem zachovania hygieny, čistoty a ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dobrého
občianskeho spolužitia je chovateľ psa povinný:
a) držať psa v čistote,
b) dostaviť sa so psom ku povinnému očkovaniu proti besnote v termíne
c) zaplatiť Obecnému úradu v Lipt. Ondreji miestny poplatok za psa,
d) pri úhyne psa zaobchádzať s uhynutým psom podľa pokynov veterinárneho lekára.
§5
Zodpovednosť za chov psov
1. Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je povinný ju nahradiť podľa všeobecne
platných právnych predpisov. To isté sa vzťahuje aj na prípad poranenia iného občana.
2. Zneškodenie túlavých a nebezpečných voľne sa pohybujúcich psov vykonáva asanačný ústav v
spolulpráci s orgánmi polície a Obecným úradom v Lipt. Ondreji. Náklady spojené so
zneškodňovaním psa znáša chovateľ.
3. Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný do 24 hodín dať psa vyšetriť veterinárnym
lekárom.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V prípade opätovného porušovania tohto VZN zo strany chovateľov môže dôjsť k prechodnému
alebo trvalému zákazu držania domácich a úžitkových zvierat v kat. území obce Lipt. Ondrej.
2. Porušovanie ustanovení tohto VZN sa bude postihovať v súlade s platnou úpravou (zák. SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zák. SNR č. 524/1990 Zb.).
3. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznielso Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom
Ondreji dňa 18. 05. 1995.

V Liptovskom Ondreji dňa 18. 05. 1995
Žubor Ľuboš
starosta obce

