VŚEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zásadách chovu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat, chovaných
v domácnosti v intraviláne obce Golianovo.
Obecné zastupiteľstvo v Golianove, v zmysle § 6 a 11 ods.4, pís.g, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 1, pís. b. zákona č. 337/1998 Zbierky zákona o
veterinárnej starostlivosti a na základe Zásad chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR
vydaných MP SR v októbri 1992 vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
Prvá časť
Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne obce
čl. 1
Zrušený Rozhodnutím Ústavného súdu zo dňa 19.2.2003
čl. 2
Všeobecné podmienky
Pri umiestnení objektu na chov hospodárskych zvierat musia byť dodržané všeobecné zásady a
legislatívne normy požiarne, stavebné, ekologické, hygienickej a veterinárnej ochrany. Pri výstavbe a prestavbe
týchto objektov stavebník prihliada na miestne zvyklosti a na nenarušenie architektonicko-urbanistického výrazu
obce.
Objekty s najviac obťažujúcou výrobou / ošípané, hnojiská / majú byť situované najďalej od obytnej
časti aj s ohľadom na susedné obytné objekty.

čl. 3
Hygienické podmienky
1/ Pri chove hospodárskych zvierat je potrebné rešpektovať základnú požiadavku, aby chov svojou
činnosťou negatívne neovplyvňoval prostredie a jeho jednotlivé zložky – ovzdušie, vodu, pôdu a pohodu
bývania emisiami pachovými, prachovými, hlukom, obťažujúcim hmyzom, hlodavcami a pod.
2/ Pre obmedzenie nežiadúcich vplyvov z chovu hospodárskych zvierat treba zvažovať nasledovné
opatrenia:
-

využitie tienenia objektmi smerom k objektom vyžadujúcim hygienickú ochranu

-

realizovať výsadbu novej zmiešanej zelene

-

vhodná manipulácia s hnojom, močovkou apod., spevnené hnojiská

-

dôsledné dodržovanie hygienických zásad prevádzky chovu

-

podľa potreby vykonávať dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu objektu chovu

čl. 4
Zrušený Rozhodnutím Ústavného sudu SR zo dňa 19.2.2003
čl. 5
Zrušený Rozhodnutím Ústavného súdu SR zo dňa 19.2.2003
Druhá časť
Zásady chovu a držanie psov
čl. 6
.Zrušené OZ vydaním VZN v zmysle zákona 282/2002 Z.z.

Tretia časť
Spoločné ustanovenia
čl. 7
Povinnosti chovateľa zvierat
Chovatelia zvierat sú povinní:
-

chovať zvieratá spôsobom, v prostredí a v podmienkach, ktoré zodpovedajú ich fyziologickým
potrebám,

-

sledovať zdravotný stav zvierat, predchádzať ich ochoreniam, pri ochorení im včas zabezpečiť
potrebnú odbornú veterinárnu pomoc,

-

plniť opatrenia určené orgánmi veterinárnej starostlivosti na zamedzenie šírenia nákaz,

-

poskytnúť potrebnú súčinnosť a pomoc pri výkone nariadeného veterinárneho vyšetrenia,
núdzového ochranného očkovania, alebo iného nariadeného veterinárneho zákroku, vrátane
predvedenia zvieraťa v určenom termíne na určené miesto,

-

chovateľ psov starších ako 3 mesiace je povinný zabezpečiť, aby bol pes v imunite proti besnote

-

zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,

-

postarať sa o vhodné a bezpečné ukladanie tiel uhynutých zvierat až do ich odvozu alebo
neškodného odstránenia,

-

vytvárať také podmienky chovu,, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona č. 115/1995 Z.z. o
ochrane zvierat, najmä zabrániť týraniu zvierat.

Záverečné ustanovenie
čl. 8
1/ Pri uplatňovaní tohoto nariadenia v ďalších prípadoch platia príslušné ustanovenia zákona č. 337/1998 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat a zákona č. 372/1990 Z.z. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
2/ Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Golianove dňa 25.6.1999.
Jeho vyhlásenie bolo vykonané vyvesením na úradnej tabuli dňa 28.6.1999.
3/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
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