Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
Zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Vyhlášky MP
SR č. 230/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov
vydáva
pre katastrálne územie Obce Kopčany

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003
o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat

§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky držania a chovu
hospodárskych zvierat, psov a mačiek v katastrálnom území Obce Kopčany.

§2
Chov psov
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
a/ zvláštnym psom je pes
1. poľovný,
2. vodiaci,
3. používaný horskou službou,
4. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany,
5. ovčiarsky,
6. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
c/ 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.
Článok 2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov
/ďalej len evidencia/. 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 Kopčany.

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 v krajnej núdzi,
f/ úhyn psa,
g/ strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa /ďalej len
známka/. 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.
6. Známka je neprenosná na iného psa. 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. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať
náhradnú známku. Suma úhrady je stanovená vo VZN Obce Kopčany o miestnych
poplatkoch.
Článok 3
Vodenie psa
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 nasadený 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.
5. Voľný pohyb psov je zakázaný v celom intraviláne obce Kopčany.
6. Vstup so psom je zakázaný:
- areál štadiónu TJ Kopčany,
- areál cintorína,
- areál Základnej a Materskej školy Kopčany,
- obchodné prevádzky,
- kultúrne a stravovacie zariadenia,
- úradné budovy,

- kostol,
pokiaľ správca alebo užívateľ nerozhodol inak.
Článok 4
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
Článok 5
Povinnosti držiteľov psov
1. V záujme zachovania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a
dobrého občianskeho spolunažívania, je držiteľ psa povinný:
- držať psa v čistote, podľa hygienických a veterinárnych požiadaviek
- dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným chorobám
a na veterinárnu prehliadku pri ochorení
- pri vedení psa je držiteľ, alebo ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcky na
likvidáciu výkalov spôsobených jeho psom
- pri vodení psa na verejnom priestranstve používať ochranné pomôcky úmerné veľkosti a
plemena psa.
Ods. 6
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie,
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3., odsek 1 a 2,
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/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
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/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
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/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Za priestupok podľa
a/ odseku 2 písm. d/ a e/ obec uloží pokutu vo výške 500,- Sk
b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/ obec uloží pokutu vo výške 1 000,- Sk
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos
z pokút je príjmom obce.

Článok 7
Osobitné povinnosti
1. Veterinárnemu stredisku alebo inej organizácii / útulok / musia byť odovzdaní psi:
a/ nájdení alebo túlaví, ktorých chovateľ nie je známy
b/ určení na odňatie alebo odstránenie
c/ určení k pozorovaniu pre pohryznutie osôb, ak chovateľ nemôže zabezpečiť ich
oddelené uzavretie
2. Psi nájdení alebo túlaví, ktorých chovateľ nie je známy, budú príslušnú dobu pozorovaní,
aby sa nezabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb, najmä besnoty.
Podľa okolností môže na základe rozhodnutia veterinára urobiť likvidáciu psa poverená
osoba k tomu určená.
3. Ak sa chovateľ prihlási o psa počas pozorovacej doby do 14 dní, bude mu pes vydaný, ak
nie je podozrenie z nebezpečenstva prenosu nákazy, po zaplatení nákladov vzniknutých
starostlivosťou o psa počas pozorovacej doby.
4. V záujme ochrany pred rozšírením nákaz zo zahraničia, oznámi chovateľ dovoz psa ihneď
veterinárnemu stredisku Holíč, ktoré zabezpečí dozor nad karanténou, prípadne iné
opatrenia. Toto opatrenie je potrebné napriek tomu, že pes zo zahraničia prechádza na
našich hraniciach veterinárnou kontrolou.
Ods. 8
Zneškodňovanie túlavých psov
1. Obec Kopčany je povinná v súlade so Zákonom č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat,
túlavých psov na území obce odstraňovať, za účelom zabrániť prenosu nákaz a zabezpečiť
ochranu občanov a zdravia.
2. Zneškodňovanie túlavých psov môže vykonávať len osoba na túto vec odborne spôsobilá,
prípadne iná fyzická alebo právnická osoba k tomu oprávnená.
3. Náklady spojené so zneškodnením zvieraťa znáša chovateľ, ktorý zabezpečí i prípadné
odstránenie usmrteného zvieraťa, spôsobom určeným veterinárnym lekárom. Spôsob
odstránenia uhynutého zvieraťa i v domácnostiach podlieha rovnako pokynom
veterinárneho lekára.
4. Odchyt psov v katastrálnom území obce Kopčany zabezpečuje Obec Kopčany na
zmluvnom základe.

§3
Chov hospodárskych zvierat
Článok 1
Rozsah chovu zvierat
1. V katastrálnom území obce možno chovať len drobné zvieratá ako hydinu, zajace,
ošípané v maximálnom množstve primeranom podmienkam.
Výnimku tvorí jednorazový výkrm brojlerov hydiny, ktorý trvá v priemere 2 mesiace.
2. Chov ostatných hospodárskych zvierat / koní, hovädzieho dobytka, kôz, oviec / podlieha
zvláštnemu povoleniu Obecného úradu a vyžaduje komisionálne prešetrenie podmienok
pre tento chov na každý prípad individuálne a stanovisko dotknutých susedov.
Zvláštnemu povoleniu podlieha i chov holubov. Chov vyžaduje individuálne posúdenie a
súhlas dotknutých susedov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na klietkový chov okrasných
a výkrmových holubov. Chov bylinožravých kožušinových zvierat / napr. nutrie /
podlieha taktiež komisionálnemu posúdeniu a stanovisku dotknutých susedov.
3. Chov psov a mačiek:
a/ v individuálnej bytovej výstavbe sa doporučuje chov max. 3 ks mačiek a 3 ks psov.
b/ v bytových domoch sa doporučuje chov max. 1 ks psa a 1 ks mačky
Počty chovaných kusov môžu byť dočasne počas roka prekročené v období odchovu
mláďat psov a mačiek po dobu max. 7 týždňov.
Uvedené počty zvierat sú podmienené možnosťou vytvorenia potrebných priestorových,
stavebných a veterinárno-hygienických požiadaviek.
Článok 2
Priestorové a stavebné požiadavky
1. Chov hospodárskych zvierat uvedený v § 3, čl.2, bod 2 sa nepovoľuje pri rodinných
domoch v radovej zástavbe, prípadne átriovej zástavbe a v zástavbe, kde k rodinnému
domu prislúcha pozemok menší ako 400m2 pri tvorbe nového stavebného obvodu.
2. K zriadeniu /stavbe/ nových objektov a k adaptácii jestvujúcich objektov pre chov
zvierat je potrebný súhlas resp. stavebné povolenie v zmysle ustanovení stavebných
predpisov.
3. Pre chov hydiny / sliepky, husi, kačice, morky / je povinný chovateľ zabezpečiť
ohradené miesto.
4. Stavby / chlievy, ustajňovacie priestory, hnojiská, močové nádrže a pod. / a voľné
ohradené výbehy musia byť situované do odľahlých častí pozemkov / koniec dvora,
záhrady a pod. /. Medzi objektmi, v ktorých majú byť zvieratá umiestnené, resp.
medzi ohradeným miestom / výbehom /, kde sa zvieratá združujú a fasádou
rodinného domu či iného objektu určeného na bývanie, prípravu stravy a pod. / letné
kuchyne a pod. / a oknami alebo vlastnými dverami, musí byť dodržaná minimálna
vzdialenosť 15 , pričom ak to miestne pomery dovoľujú, je potrebné túto vzdialenosť
zväčšiť až na 25 m.
Vzdialenosť uvedených objektov a priestorov od fasády – steny rodinného domu či
letnej kuchyne a pod. , v ktorej nie sú umiestnené okná alebo dvere, môže sa znížiť na
15 m.
Uvedené opatrenia sa vzťahujú na okolitú zástavbu a na objekty chovateľa – žiadateľa
o povolenie chovu.

5.

6.
7.
8.

Hospodárske stavby pre chov hospodárskych zvierat musia byť opatrené prekrytou
močovkovou jamou / okrem stavieb pre drobnú hydinu a zajace /.
Chovatelia sú povinní zabezpečiť chov domácich a úžitkových zvierat tak, aby spĺňal
všetky priestorové a stavebné požiadavky uvedené v tomto nariadení a aby svojim
hlukom, pachom a inými nečistotami nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie
svojich susedov.
Pri bytových objektoch s viacerými bytmi /4, 6 bytových jednotiek / vzdialenosti
uvedené v odseku 4 treba zväčšiť o 5m, pri objektoch občianskej vybavenosti musí
byť dodržaná vzdialenosť minimálne 30 m od takého objektu, ako aj od hranice
školského pozemku, ak ide o školské alebo predškolské zariadenie.
Vypúšťanie chovných hospodárskych zvierat na verejné komunikácie a verejné
priestranstvá s výnimkou prepravy sa nepovoľuje.
Vzdialenosť zariadení pre chov zvierat od uličnej čiary / čelné aj bočné / musí byť
minimálne 10 m, ak to pomery dovoľujú, je potrebné dodržať vzdialenosť 15 m.
Vzdialenosť chlievov, hnojísk, močových jám a pod. od vodných zdrojov musí byť
dodržaná podľa ustanovení STN 755115 „Studne miestneho zásobovania pitnou
vodou.
Článok 3
Zmluvný chov
1. Hospodárske zvieratá je možné chovať aj na základe zmluvy uzavretej medzi
chovateľom a hospodárskou organizáciou. V tom prípade ide o zmluvný chov
hospodárskych zvierat. Každý individuálny prípad takého chovu je nutné posúdiť
a udeliť predchádzajúci súhlas obce po dohode s Regionálnou veterinárnou
správou, stredisko Holíč a obvodným lekárom.
Článok4
Záverečné ustanovenie o chove hospodárskych zvierat
1. Povolenie pre chov hospodárskych zvierat nad povolený limit vydáva Obec
Kopčany, ktorá rozhodne v prípadoch odchylných v tomto nariadení, po
predchádzajúcom prerokovaní s orgánom veterinárnej a hygienickej služby.
2. Ak porušením predpisov o vytváraní a ochrane životných podmienok vznikli alebo
by mohli byť spôsobené vážne zdravotné zásady, nariadi zákaz chovu
hospodárskych zvierat.
3. Ak chovateľ poruší predpis o vytváraní a ochrane životných podmienok, uloží sa
pokuta v zmysle zákona o priestupkoch.
4. Držiteľ zvieraťa je povinný infekčné ochorenie zvieraťa, podozrenie z takéhoto
ochorenia alebo uhynutie ihneď oznámiť príslušnému veterinárnemu lekárovi a
ním nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať.

§4
Chov včiel
1. V katastrálnom území obce je možné umiestniť včelín s určením miesta obcou a
súhlasom obce.

2. Na dvore a v spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné zriadiť
včelárstvo iba so súhlasom všetkých nájomníkov / vlastníkov / bytov. V sporných
prípadoch rozhodne starosta obce.
3. Včelárstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené podľa platných
predpisov.

§5
Chov holubov
1. Holuby / športové, poštovné, ozdobné, úžitkové / sa zakazuje chovať na balkónoch
obytných domov, vo vedľajších miestnostiach patriacich k bytu a v miestnostiach
spoločne užívaných nájomníkmi bytového domu.
2. Holubník možno postaviť od objektu slúžiaceho na bývanie aspoň vo vzdialenosti
10 m.

§6
Chov spevavého a ozdobného vtáctva a ozdobných rýb
1. Spevavé a ozdobné vtáctvo, ozdobné ryby možno chovať za podmienok, že budú
dodržané hygienicko-veterinárne predpisy, a to mimo miestností slúžiacich na
spoločné užívanie.

§7
Spoločné ustanovenia
1. Chov zvierat v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného domu a v bytových domoch,
nesmie narušiť spoločné bývanie. V prípade sťažností si Obec Kopčany vyhradzuje právo
nariadiť odstránenie zvierat.
2. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu obvodného lekára
a veterinárnej služby, rozhoduje Obec Kopčany.
3. Ustanovenia tohoto nariadenia pri dodržaní veterinárno-zdravotných predpisov sa
nevzťahujú na príslušné atrakcie cirkusov, konských pretekov a na chov zvierat
ozbrojených zborov. K umiestneniu cirkusu sa musí vyžiadať stanovisko obvodného
lekára a Okresného úradu Skalica, odboru veterinárnej starostlivosti.
4. V prípade, kde podľa ustanovení tohoto nariadenia o chove / držaní / zvieraťa treba
osobitné povolenie, je chovateľ povinný oň požiadať do 3 mesiacov od účinnosti tohto
nariadenia.
5. Dodržiavanie tohoto nariadenia a jeho vykonávanie kontrolujú orgány obce a orgány
hygienickej a veterinárnej služby. V sporných prípadoch na požiadanie Obce Kopčany
vydajú orgány hygienickej služby odbornú expertízu.
6. Ustanovenia týkajúce sa dodržania vzdialeností objektov na chov od obydlia nemusia byť
dodržané pri už jestvujúcich objektoch, ak sú dodržané veterinárne a hygienické
podmienky.

7. Posudzovanie a rozhodovanie o záležitostiach súvisiacich s chovom, resp. držaním zvierat
na území obce, je v kompetencii Obce Kopčany.
8. Pri opätovnom porušení ustanovení tohoto nariadenia zo strany chovateľov, resp.
držiteľov zvierat, môže Obec Kopčany vydať prechodný alebo trvalý zákaz držania
domácich zvierat.
9. Nedodržanie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto nariadenia sa postihuje ako priestupok
podľa Zák. č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o priestupkoch.
10. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Kopčany
dňa: 5. júna 2003.
Účinnosť nadobúda 15.-tym dňom od zverejnenia vo vývesnej skrinke Obecného úradu.
Vyvesené: 6.6.2003
Zvesené: 20.6.2003
V Kopčanoch, 5.6.2003

Ing. Dušan Dubecký
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2003

Obec Kopčany
Evidenčný list psa
1. MENO A PRIEZVISKO DRŽITEĽA PSA:
NÁZOV FIRMY:
* právnickej osoby ako držiteľa psa
2. ADRESA:
* trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby
3. Číslo telefónu držiteľa psa:
4. Adresa, kde je pes chovaný:
5. Dátum, odkedy je chovaný:
6. Výška poplatku /podľa VZN Obce Kopčany o miestnych poplatkoch/:
7. Držiteľ ZŤP – ZŤP/S, dôchodca:
8. POPIS PSA:
Evidenčné
číslo psa

Plemeno

Vek

Pohlavie

Výška /v cm/

Farba Tetovacie číslo
čípové číslo

9. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka:
10. Strata psa:
11. Úhyn psa:
12. Vycvičenosť psa: základná

dobrá

skúšková z výkonu

13. Účel držania psa:

zvláštny

domáci

služobný

14. Evidenčná známka psa vydaná dňa:
15. Náhradná známka vydaná dňa:
V Kopčanoch, dňa 5. 6. 2003
* nehodiace sa preškrtnúť

