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Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. .../2015 
ktorým sa určujú podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat na 

území mesta Spišské Vlachy 
__________________________________________________________________________  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch podľa   ako aj § 4 ods. 3 písm. g) a h) § 11 
ods. 4. písm. g), zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a pri súčasnom dodržiavaní predpisov v zmysle platných zákonov, najmä zákona 
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako aj zákona NR 
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona NR 
SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecné záväzné nariadenie 
(ďalej len „VZN“), ktorým sa určujú podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat na 
území mesta Spišské Vlachy. 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

Všeobecné podmienky pre chov zvierat v meste 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto VZN je: 

a) upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území mesta,  
b) vymedziť práva a povinnosti chovateľov a držiteľov hospodárskych a domácich 

zvierat na území mesta,  
c) zabezpečiť a regulovať chov zvierat na území mesta,  
d) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v meste.  

 
2. Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá zviera chová, vlastní alebo drží aj na prechodnú dobu 
 
3. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na chov a držanie: 

a) zvierat v poľnohospodárskych organizáciách, 
b) zvierat v špecializovaných obchodoch zvierat,  
c) zvierat cirkusov, pojazdných zverincov  
d) zvierat vo veterinárnych zariadeniach,  
e) zvierat v zariadeniach pre vedecko-výskumné účely.  

 
 

Článok 2 
Základné ustanovenia 

 
1. Na území mesta Spišské Vlachy možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní 

hygienických, veterinárnych, stavebných podmienok a za podmienok dodržania všetkých 
ustanovení tohto VZN.  
 

2. Chovom a držaním zvierat na území mesta nesmie byť porušovaný zákon o veterinárnej 
starostlivosti, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ochrany zvierat, 
zákon č. 50/1976 – „Stavebný zákon“ v znení neskorších predpisov, ako aj zásady 



týkajúce sa občianskeho spolužitia podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.  
 

3. VZN nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy.  
 
 

Článok 3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Pre účely tohto VZN kategorizujeme zvieratá takto: 

a) veľké hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, kôň, osol, mulica, poník a pod.) 
b) stredné hospodárske zvieratá (ošípaná, koza ,ovca a pod.) 
c) malé a drobné hospodárske zvieratá (hydina, králik a pod.) 
d) vtáctvo (holuby a pod.) 
e) kožušinové zvieratá chované pre kožušiny (nutria, činčila, norka a pod.) 
f) domáce zvieratá (pes, mačka a pod.) 
g) včely 
h) malé exotické zvieratá (korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.) 
i) ostatné 
 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti chovateľov 

 
1. Chovateľ má právo: 
a) na chov zvierat podľa tohto VZN;  
b) na úhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieratám podľa všeobecne platných 

predpisov.  
 

2. Chovateľ má povinnosti:  
a) dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo zdravé životné prostredie a životné 

podmienky spoluobčanov a aby neboli narušované vzťahy medzi občanmi;  
b) zabezpečiť zvieraťu výživu, hygienu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho 

fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok pohybu a urobiť 
opatrenia na zabránenie jeho úteku;  

c) predchádzať ochoreniu zvierat, chrániť ich pred škodlivými vplyvmi a pri ochorení 
zvierat požiadať o odbornú veterinárnu pomoc;  

d) nedovoliť voľný pohyb zvierat na verejných priestranstvách, vodiť zviera môže iba 
osoba, ktorá je psychicky a fyzicky spôsobilá zviera ovládať v každej situácii, pričom je 
povinná predchádzať tomu, aby zviera útočilo alebo iným spôsobom ohrozovalo človeka 
alebo zvieratá;  

e) zabezpečiť vakcináciu zvierat proti nákazám a dohliadnuť na to, aby všetky vakcinácie 
boli zaznamenané v očkovacom preukaze zvieraťa;  

f) zabezpečiť v pravidelných intervaloch odparazitovanie zvierat;  
g) v prípade poranenia človeka zvieraťom, okamžite zabezpečiť veterinárne vyšetrenie 

zvieraťa a výsledky vyšetrenia odovzdať poškodenému;  
h) preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky kontrolného orgánu v súvislosti s 

kontrolou chovaného zvieraťa;  
i) asanovať konfiškáty živočíšneho pôvodu prostredníctvom organizácie, ktorá je na to 

odborne spôsobilá a má na výkon tejto činnosti povolenie príslušného orgánu veterinárnej 
starostlivosti;  



j) uhradiť škody spôsobené zvieraťom podľa všeobecne platných predpisov;  
k) prihlásiť zviera do evidencie na mestskom úrade;  
l) vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný hlásiť orgánu veterinárnej starostlivosti 

podozrenie alebo výskyt choroby zvierat;  
m) vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku 

a neplánovaného a nežiaduceho rozmnožovania.  
 

 
Článok 5 

Podmienky chovu a držania zvierat 
 
1. Chov hospodárskych zvierat 

a) Regulácia chovu a držania hospodárskych zvierat v meste Spišské Vlachy. Mesto má 
oprávnenie regulovať chov aj prípadným zákazom chovu hospodárskych zvierat v 
týchto častiach mesta: 
• v sídliskách mesta (komplexná bytová výstavba, sústredená individuálna bytová 

výstavba);  
• v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych zariadení, obchodov s potravinami, 

reštaurácií a v ochrannom pásme vodných zdrojov, záhradkárskych osadách, v 
rodinných domoch v radovej zástavbe a v zástavbe, kde k rodinnému domu 
prislúcha pozemok menší ako 400 m2 alebo kde nezastavaná plocha tvorí menej 
ako 200 m2.  

• na balkónoch, loggiách, v pivničných priestoroch alebo garážach.  
b) Držanie a chov veľkých hospodárskych zvierat sa povoľuje na území mesta v 

rodinných domoch, ktoré majú uzavreté dvory, t. j. je zamedzený únik zvieraťa: 
• v častiach mesta, kde je chov povolený, sa odporúča pre jedného chovateľa alebo 

na pozemku pri jednom rodinnom dome neprekročiť chov v množstve dva kusy 
hospodárskych zvierat celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti;  

• chov zvierat je podmienený súhlasom:  
 

o majiteľa alebo správcu domu;  
o obyvateľov susedných nehnuteľností v okruhu 100 m od chovného miesta;  
o v individuálnych prípadoch posúdením hygienika, veterinára;  

 
• chov nad odporúčaný rozsah sa považuje za podnikanie, regulácia podlieha 

osobitným predpisom;  
 

• pre uskladnenie kvapalných odpadov (močovka, tekutý hnoj) je potrebné 
vybudovať nepriepustné žumpy s kapacitou podľa frekvencie vývozu a počtu 
chovaných zvierat;  
 

• pre uskladnenie tuhých odpadov (slamový hnoj) je potrebné vybudovať 
nepriepustné hnojiská s možnosťou odtoku močovky do močovkovej žumpy;  
 

• chovateľ je povinný na požiadanie pracovníkov mestského úradu dokladovať 
spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú pri chove zvierat (vývoz do ČOV, 
zapracovanie do pôdy a pod.);  
 

• chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v 



objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach 
účinným čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska;  
 

• chovať a držať zvieratá je povolené len v ohradených a zabezpečených 
priestoroch, pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané;  
 

• chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne a hygienické 
predpisy, nariadenia mesta, verejný poriadok v meste, ohrozovať zdravie a 
bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok;  
 

• každé chované zviera musí mať primeraný priestor v ktorom sa zdržiava, výživu a 
ošetrovanie, ktoré musí zodpovedať jeho fyziologickým a etologickým potrebám.  

 
c) Držanie a chov malých a drobných hospodárskych zvierat – podmienky chovu sú 

podobné ako pre chov veľkých hospodárskych zvierat. Pre chov platia ustanovenia č. 
1. a 2. tohto odseku. 

 
2. Chov kožušinových zvierat a hydiny 

Na pozemku pri jednom rodinnom dome sa jednému chovateľovi odporúča neprekročiť 
30 ks chovaných malých hospodárskych zvierat celkom. Kožušinové zvieratá sa v 
zastavanom území môžu chovať za predpokladu, že sú pre ne vytvorené vyhovujúce 
podmienky. 

 
3. Chov vtáctva 

Holuby (športové, poštové, úžitkové, ozdobné) je zakázané chovať v obytných domoch, 
bytoch a na balkónoch. Holuby je zakázané chovať v spoločných priestoroch užívaných 
nájomníkmi domu (vstupné priestory, pivnice, strešné priestory, chodby).  
Holubník je možné postaviť na súkromnom pozemku od obytného objektu vo 
vzdialenosti minimálne 20 m.  

a) Na chov holubov je potrebný aj písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti, resp. správcu 
nehnuteľnosti a písomný súhlas najbližších susedov v okruhu 20 m od holubníka a 
Mesta Spišské Vlachy. 

b) Chovateľ je povinný zabezpečiť súhlas na chov od príslušného orgánu veterinárnej 
starostlivosti. Súhlas na chov holubov musí byť podmienený aj ich počtom.  

 
4. Chov včiel 

a) Na území mesta je možné umiestniť včelstvá v ohradených záhradách pri 
individuálnej bytovej výstavbe a záhradkárskych osadách ako aj ohradených areáloch 
právnických osôb so súhlasom vlastníkov susedných nehnuteľností  

b) Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve, aby nikoho neohrozoval.  
c) Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené minimálne 10 m, od 

verejných a iných používaných ciest minimálne 20 m.  
d) Chovateľ je povinný orientovať letáče smerom na vlastný pozemok.  
e) Na chov včiel je potrebný aj písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti, resp. správcu 

nehnuteľnosti a písomný súhlas dotknutých susedov.  
f) Na dvore a v spoločne užívanej záhrade je možné zriadiť včelín iba so súhlasom 

vlastníkov, resp. nájomníkov.  
g) Postreky sa musia riadiť platnou legislatívou z rezortu pôdohospodárstva. Nesmie 

dôjsť k poškodeniu včelstiev ani iných úžitočných a chránených živočíchov.  
 



 
§ 6 

Priestorové, odstupové a stavebné požiadavky 
 
1. Stavby (chlievy, hnojiská, močovkové nádrže a pod.) a voľne ohradené výbehy musia byť 

situované do odľahlých častí pozemkov. Medzi objektami, v ktorých majú byť 
hospodárske zvieratá umiestnené alebo výbehom, kde sa zvieratá združujú a stenou 
najbližšieho rodinného domu s oknom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 15 m, 
pričom, ak to miestne pomery dovoľujú je potrebné túto vzdialenosť zväčšiť až na 25 m.  
 

2. Vzdialenosť uvedených objektov a priestorov od steny rodinného domu, v ktorej nie sú 
umiestnené okná sa môže znížiť na 10 m, so súhlasom majiteľov susedných 
nehnuteľností.  
 

3. Vzdialenosť zariadení na chov zvierat od uličnej čiary musí byť minimálne 10 m. Ak to 
pomery dovoľujú, je potrebné dodržiavať vzdialenosť 15m.  
 

4. Majiteľ, chovateľ alebo držiteľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby 
objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na 
vodotesnú žumpu. Vzdialenosť objektov, v ktorých sú zvieratá umiestnené musí byť od 
vodného zdroja najmenej 15 m. Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny 
apod.) treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám (zásobníkov) a 
kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byt vzdialené aspoň 35 m od individuálnych 
alebo verejných vodných zdrojov.  
 

5. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný zabezpečiť svoj chov tak, aby spĺňal všetky 
priestorové a stavebné požiadavky uvedené v tomto nariadení a aby hlukom, pachom a 
inými nečistotami z chovu nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie svojich susedov.  
 

6. Stavby na chov hospodárskych zvierat sú z pohľadu stavebného zákona stavbami, a ako 
také podliehajú povoleniu stavebného úradu. Pred vybudovaním nových alebo pri 
rekonštrukcii jestvujúcich objektov pre chov zvierat je chovateľ povinný postupovať pri 
schvaľovaní objektov podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich 
predpisov  
 

7. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie hlodavcov, 
hmyzu a obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou.  
 

 
§ 7 

Chov spoločenských zvierat Regulácia chovu spoločenských zvierat 
 
1. Chovať spoločenské zvieratá je povolené: 

a) v obytnom dome. Odporúča sa, aby jeden chovateľ, držiteľ: 
• neprekročil chov v množstve jedného psa a šteňatá z jedného vrhu do veku 12 

týždňov celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti, nájomník;  
• neprekročil chov v množstve jednej mačky a mačatá z jedného vrhu do veku 8 

týždňov celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti, nájomník;  
b) v rodinnom dome alebo na pozemku pri jednom rodinnom dome sa odporúča, aby 

jeden chovateľ neprekročil chov v množstve dvoch psov a šteňatá z každého vrhu 



max. 12 týždňov celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti;  
c) chov väčšieho počtu psov a mačiek je podmienený súhlasom Mesta Spišské Vlachy, 

regionálnej veterinárnej správy a orgánu na ochranu zdravia.  
 
2. Je zakázané: 

a) chovať trvale psov a mačky na balkónoch, loggiach, v pivničných priestoroch alebo 
garážach;  

b) chovať v bytovej jednotke a obytných domoch, okrem registrovaných chovateľských 
staníc, psov a ich krížencov, ktorí svojou agresivitou ohrozujú ľudí a zvieratá;  

c) ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody a majiteľ, držiteľ 
nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho;  

d) privádzať alebo vodiť psov, s výnimkou služobných alebo vodiacich, do priestorov, 
kde sídlia orgány štátnej správy a územnej samosprávy, na detské ihriská, kúpaliská, 
športové ihriská, na cintoríny, do kostolov a všade tam, kde je to označené zákazovým 
označením.  

 
3. Povinnosti chovateľov: 

a) chovatelia úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierat sú povinní dodržiavať 
opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz, 
hromadných ochorení a chorôb prenosných zo zvierat na človeka a naopak, 
nebezpečné nákazy, veľmi nebezpečné nákazy a podozrenia z týchto nákaz alebo 
uhynutí zvierat sú chovatelia povinní ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi a 
Mestskému úradu v Spišských Vlachoch a nimi nariadené opatrenia bez prieťahov 
vykonať;  

b) je povinnosťou chovateľa dbať na ochranu zdravia, riadnu výživu a čistotu chovaného 
zvieraťa. Chované zviera fyzicky netýrať a nedržať ho na tých miestach, kde nie je 
zabezpečený stály dozor chovateľa (pivnice, povaly, záhradkárske osady atď.);  

c) chovateľ je povinný dostaviť sa v lehotách stanovených orgánom veterinárnej 
starostlivosti na pravidelné očkovanie proti nákazlivým chorobám. Pri ochorení 
zvieraťa umožniť orgánu veterinárnej starostlivosti ošetrenie zvieraťa;  

d) zviera ktoré poranilo človeka dať bezodkladne vyšetriť a potvrdenie o zdravotnom 
stave zvieraťa odovzdať poškodenému;  

e) so zvieraťom ktoré spôsobilo poranenie naložiť podľa pokynov úradného 
veterinárneho lekára. 

 
 

§ 8 
Umiestnenie spoločenského zvieraťa 

 
1. Spoločenské zviera je možné umiestniť iba v chovnom priestore alebo v zariadení 

určenom na chov, ktoré: 
a) mu umožňuje vykonávať biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku 

a zdravotnému stavu;  
b) spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky;  
c) umožňuje jeho dennú kontrolu;  
d) zabraňuje jeho úteku.  

 
2. Ak je chované spoločenské zviera trvalo umiestnené vonku, má mať priestor na spánok a 

odpočinok, a priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä 
pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením. 



 
 

§ 9 
Chov a držanie mačiek 

 
1. Chovať alebo držať mačky je zakázané: 

a) v školských zariadeniach pre deti a mládež;  
b) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výrobe, 

v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, v ubytovniach.  
 
2. Chovateľ alebo držiteľ je povinný zabezpečiť pravidelné očkovanie proti besnote.  

 
3. Mačku, ktorá poranila človeka je potrebné dať bezodkladne prehliadnuť veterinárnemu 

lekárovi a zranenému vydať potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 24 hodín.  
 

4. Chovateľ alebo držiteľ mačiek je povinný urobiť opatrenia proti nekontrolovateľnému 
množeniu mačiek.  

 
 

§ 10 
Chov exotických zvierat 

 
1. Chov exotických zvierat povoľuje Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej 

Vsi, úsek ochrany prírody a krajiny.  
 

2. Exotické zvieratá, plazy a drobné zvieratá (škrečky, morské prasiatka, laboratórne 
zvieratá, akvarijné ryby, červy a mäkkýše) možno chovať, len ak tým nie sú dotknuté 
záujmy iných osôb. 
 

3. Zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí 
viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú 
registrácii, je na Obvodnom úrade životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, úseku 
ochrany prírody a krajiny. 

 
 

§ 11 
Chov nebezpečných zvierat 

 
Chovať alebo držať nebezpečné živočíchy možno len v úradne registrovaných zariadeniach 
na základe osobitného povolenia Regionálnej veterinárnej správy. 
 
 

§ 12 
Chov divo žijúcich zvierat 

 
1. Chov divo žijúcich zvierat v obytných a rodinných domoch, dvoroch, záhradách je na 

území mesta Spišské Vlachy zakázaný.  
 

2. Chovať alebo držať divé zviera možno len na účely ustanovené osobitným predpisom.  
 



3. Chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území mesta Spišské 
Vlachy zakázaný; týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho práva 
a asanačných činností.  

 
 

§ 13 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Ustanovenia tohto VZN mesta sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zvieratá chované pred 

jeho účinnosťou. Ak chov nespĺňa požiadavky tohto VZN, chovateľ ich musí dať do 
súladu najneskôr do 31.12.2015.  
 

2. Sporné prípady chovu zvierat, uvedených v tomto VZN rieši Mestský úrad Spišské 
Vlachy, odbor výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta.  
 

3. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval 
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, nesmie nad mieru primeranú 
pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, 
pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať 
chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok.  
 

4. Všetky zvieratá je zakázané týrať, zvieraťu spôsobovať bolesť a utrpenie. Je zakázané 
zaobchádzať so zvieraťom tak, aby to viedlo k jeho neúmernému fyzickému vyčerpaniu.  
 

5. Počet chovaných zvierat musí byť prispôsobený podmienkam chovu, veľkosti druhu a ich 
veku.  
 

6. Majiteľ zvierat je povinný zabrániť ich nekontrolovanému množeniu, aby nedochádzalo k 
neetickému zbavovaniu sa zvierat a ich zabíjaniu.  
 

7. Stavby súvisiace s chovom zvierat podliehajú zákonu č. 50/1976 – „Stavebný zákon“ v 
znení neskorších predpisov.  
 

8. Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno-zdravotných predpisov sa 
nevzťahuje na:  

a) chov a držanie zvierat ozbrojených zborov;  
b) chov a držanie sprevádzacích psov pre zdravotne a telesne postihnuté osoby.  
 

9. Výskyt túlavých, zranených a uhynutých zvierat na území mesta Spišské Vlachy je 
potrebné nahlásiť Mestskému úradu.  
 

10. Zranené zviera musí byť podľa povahy zranenia buď umiestnené do útulku a ošetrené 
alebo utratené.  
 

11. Každé uhynuté zviera, ktoré sa nachádza na verejnom priestranstve, musí byť odpratané 
do 24 hodín od nahlásenia na veterinárnej správe. 
 

12. Za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejnom priestranstve zodpovedá držiteľ, 
majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, 
poverená správou priestranstva.  



 
§ 14 

Kontrolná činnost 
 

1. Kontrolná činnost sa vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, 
zákonom o životnom prostredí a stavebným zákonom. 

2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú : 
a) Primátor mesta 
b) Poslanci mestskeho zastupitelstva 
c) Hlavny kontrolor mesta 
d) Poverení zamestnanci mesta 

 
 

§ 15 
Sankcie 

 
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je postihnuteľné v zmysle zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2. Mesto Spišske Vlachy môže fyzickej osobe uložiť za porušenie ustanovení tohto VZN v 
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
pokutu do výšky 166 €. 

3. Mesto Spišske Vlachy môže právnickej osobe alebo podnikajúcej fyzickej osobe uložiť 
za porušenie ustanovení tohto nariadenia pokutu do výšky 1 660 €. 

4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgány obce dozvedeli o porušení 
nariadenia, najneskôr do troch rokov od porušenia ustanovení VZN. 

5. Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže mesto Spišské 
Vlachy v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinárskou správou v Spišskej 
Novej Vsi obmedziť chov zvierat, zakázať ho, alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v 
určenom termíne na náklady chovateľa, majiteľa, resp. držiteľa.  
 

 
Článok 15 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ustanovenia tohto VZN sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zvieratá chované pred jeho 
účinnosťou. 

2. Pokiaľ sa k chovu zvierat vyžaduje súhlas mesta, prípadne súhlas iného orgánu, 
fyzickej či právnickej osoby, chovateľ je povinný si tento zabezpečiť do 30 dní od 
účinnosti tohto VZN. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v 
Spišských Vlachoch dňa ................... uznesením č. .................... 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli mesta.  

5. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 04.03.2015.  
 
 
 
 
 Ľubomír Fifik 
 primátor  


