
                                                                            
                                                                              

O B E C     H  L  A D  O V K A

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka 
č.7/2008

 o chove zvierat, čistení a údržbe verejných priestranstiev
a ochrane verejného poriadku na území obce

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hladovka  v zmysle  §4  ods.3  písm.  n)  a  §6  ods.1  zákona  
SNR  č.  369/90  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov,  zákona  
NR SR  č.282/2002 Z.z.,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona  
NR SR č.488/2002 Z.z.  O veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie:

Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

a) Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce, 
obyvateľov  obce,  osôb  zdržujúcich  sa  na  území  obce,  podnikov,  organizácií 
a podnikateľov sídliacích na území obce, majúcich na jej území svoje prevádzky alebo 
vykonávajúcich na jej území podnikateľskú činnosť.

b) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu celospoločenských a obecných záujmov, 
práv  a oprávnených  záujmov  občanov  a ostatných  fyzických  a právnických  osôb, 
zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a čistoty v obci.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
1. na celé katastrálne územie obce,
2. na všetky fyzické osoby trvale alebo prechodne žijúce v obci ako aj osoby dočasne sa na 

jej území zdržiavajúce alebo ňou prechádzajúce,
3. na  všetky právnické  osoby majúce  na  území  obce svoje  sídlo alebo svoju prevádzku, 

pobočku a pod., resp. vykonávajúce na území obce svoju činnosť.
Pôsobnosť jednotlivých ustanovení  môže byť  obmedzená,  čo príslušné ustanovenie 
tohto všeobecne záväzného nariadenia presne špecifikuje.



Článok 3
Vymedzenie pojmov

1. Za  verejné  priestranstvo  sa  považujú  cesty  a  miestne  komunikácie  s príslušenstvom, 
nábrežia vodných tokov, cintoríny, parky, verejná zeleň, účelové plochy pre športovanie, 
priestranstvá tvoriace občiansku vybavenosť, verejne prístupné plochy okolo rodinných 
domov, podnikov, organizácií, inštitúcií a ich prevádzok.

2. Za verejnoprospešné zariadenia sa považujú prístrešky na zastávkach hromadnej dopravy, 
vybavenosť športových a detských ihrísk, obecný rozhlas, verejné osvetlenie,  dopravné 
značenie,  a  všetok ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok  obce slúžiaci  priamo alebo 
nepriamo verejnosti.

Druhá časť
PRÁVA A POVINNOSTI

Článok 4
Práva a povinnosti obce

1. Obec vykonáva údržbu, úpravu a čistenie verejných priestranstiev a verejnoprospešných 
zariadení,  ktorých  údržba,  úprava  a čistenie  nebola  týmto  nariadením  prenesená  na 
občanov alebo iné subjekty.

2. Obec zabezpečuje verejnoprospešné služby, pričom niektoré môže poskytovať za odplatu 
v zmysle platných zákonov (Správny poriadok a pod.) alebo v zmysle platných všeobecne 
záväzných nariadení obce.

3. Zjazdnosť  miestnych  komunikácií  obec  zabezpečuje  odhŕňaním  snehu,  ak  vrstva 
čerstvého  snehu  presiahne  10  cm.  Posyp  miestnych  komunikácií  sa  vykonáva  len 
výnimočne,  pri  zvlášť  nepriaznivej  situácii,  napr.  namŕzajúci  dážď  alebo  prudké 
ochladenie po predchádzajúcom odmäku.

4. Obec má právo dožadovať sa splnenia povinností uložených týmto všeobecne záväzným 
nariadením  občanom  a iným  subjektom,  ukladať  im  termíny  na  odstránenie  nimi 
spôsobeného znečistenia, škody či poškodenia, a za ich neplnenie ukladať sankcie.

Článok 5
Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb

1. Občania/obyvatelia  obce/   a ostatné  subjekty/poľnohospodárske  družstvo/  sú  povinní 
používať cesty a miestne komunikácie, verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia, 
alebo  vykonávať  akúkoľvek  činnosť  v ich  blízkosti  tak,  aby  nedochádzalo  k ich 
poškodzovaniu a znečisťovaniu.

2. Občania  a ostatné  subjekty  sú  povinní  na  vlastné  náklady  a bezodkladne  odstrániť 
akékoľvek  škody,  poškodenia  a  znečistenia  verejných  priestranstiev 
a verejnoprospešných  zariadení,  ak  takýto  stav  spôsobia.  V opačnom  prípade  je 
v právomoci  obce  vykonať  nápravu  na  náklady  toho  subjektu,  ktorý  uvedený  stav 
spôsobil.

3. Občania  a ostatné  subjekty  sú  povinní  pravidelne  čistiť  a udržiavať   priekopy  okolo 
komunikácií  a ostatné  verejné  priestranstvá  priliehajúce  k pozemkom  ich  rodinných 
domov, prevádzok alebo zariadení, v poriadku a čistote.



4. Občania a ostatné subjekty sú povinní podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného 
prostredia v obci,  napomáhať pri  udržiavaní čistoty a poriadku v obci a pri odhaľovaní 
pôvodcov konania v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením.

5. Občania  a ostatné  subjekty  majú  právo domáhať  sa  plnenia  povinností  obce  v zmysle 
článku 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Tretia časť
OCHRANA VECÍ VEREJNÉHO PORIADKU

Článok 6
Ochrana verejného poriadku

1. Zakazuje  sa  akékoľvek  znečisťovanie  životného  prostredia  pevným  alebo  kvapalným 
odpadom, skladovanie materiálu, paliva a pod. na verejných priestranstvách bez súhlasu 
obce, ukladanie a zhromažďovanie odpadu na iných miestach ako v KUKA nádobách na 
zber odpadu, vreciach na separovaný zber a veľkoobjemových kontajneroch určených na 
tento účel, vyhadzovanie nebezpečného odpadu do odpadu komunálneho a vyhadzovanie 
separovaných zložiek odpadu v zmysle  všeobecne záväzne nariadenia obce o nakladaní 
komunálnym a s drobnými stavebnými odpadmi do KUKA nádob.

2. Zakazuje  sa  poškodzovanie  verejnej  zelene  a verejnoprospešných zariadení  v obci,  ich 
využívanie  na  iné  účely,  ako  je  určené,  a zneužívanie  verejnoprospešných  služieb 
poskytovaných či zabezpečovaných obcou.

3. Zakazuje  sa  lepenie  plagátov  na  iné  miesta  než  na  tabule  k tomu  určené  všeobecne 
záväzným nariadením obce.

4. Prikazuje  sa  vlastníkom a užívateľom rodinných  domov,  obytných  domov,  výrobných 
a prevádzkových objektov, udržiavať čistotu okolia, čistotu a upravenosť uličných priečelí 
stavieb.

5. Reklamy,  firemné tabule,  rolety a pod. musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené 
tak, aby neprekážali chodcom a bezpečnosti cestnej premávky.

Článok 7
Ochrana spolužitia občanov

1. Občania  a ostatné  subjekty  sú  povinní  dodržiavať  pravidlá  slušnosti  a občianskeho 
spolužitia, zachovávať nočný kľud od 22,00 hod. do 5,00 hod.

2. Občania  a ostatné  subjekty  sú  povinní  ochraňovať  majetok  obce,  verejnoprospešné 
zariadenia, bezpečnostné, ochranné a informačné zariadenia, značky a signálne zariadenia.

3. Občania a ostatné subjekty sú povinní uposlúchnuť výzvu verejného činiteľa pri výkone 
jeho právomoci, príkazy,  pokyny, nariadenia a výzvy orgánov obce, poriadkovej služby 
policajného zboru, členov preventívnych protipožiarnych hliadok a pod.

4. Občania  a ostatné  subjekty  sú  povinní  rešpektovať  zákaz  obťažovania  spoluobčanov 
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi,  pachmi,  tekutými a pevnými odpadmi 
a tienením nad nevyhnutnú mieru.



Článok 8
Chov domáceho zvieratstva

1. Chov domácich zvierat (úžitkových aj spoločenských) je možný pre vlastnú potrebu 
i pre podnikateľské účely s podmienkou dodržania obmedzení a povinností určených 
zdravotnými,  hygienickými,  veterinárnymi,  stavebnými  a ostatnými  všeobecne 
záväznými predpismi a týmto všeobecne záväzným nariadením.

2. Majitelia úžitkových zvierat musia situovať chovný objekt tak, aby nerušil estetický 
vzhľad príslušenstva rodinného domu resp. objektov prevádzky pri pohľade z ulice.

3. Majitelia  zvierat  musia  zabezpečiť  ľahkú  dezinfikovateľnosť  chovných  objektov, 
priestory  na  zhromažďovanie  hnoja  a močovky  musia  byť  upravené  tak,  aby 
nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia v obci a nadmernému obťažovaniu 
občanov zápachom. Močovka a hnoj sa musia vyvážať minimálne dvakrát do roka.

4. Podozrenie z nákazy a úhynu zvieraťa musí majiteľ nahlásiť veterinárovi a vykonať 
ním uložené opatrenia.

5. Pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz je možné len pri dodržaní týchto obmedzení:
- Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. 

Zvieratá sa smú viesť a hnať len tak, aby cestná premávka nebola ohrozená a aby 
bola čo najmenej obmedzená. Hnané zvieratá sa pritom musia rozdeliť na vhodne 
dlhé  skupiny a  oddeliť  od  seba  dostatočne  veľkými  medzerami.  Hnané  zvieratá 
musia  sprevádzať sprievodcovia starší  ako 15 rokov, a  to v počte  potrebnom na 
zabezpečenie ich usmerneného pohybu.

-  majitelia  vyženú  alebo  vyvedú  zvieratá  na  pašu,  pričom  ak  idú  po  verejných 
priestranstvách musia mať so sebou potrebné náradie (napr. lopata) a musia si ihneď 
čistiť ich zvieratami znečistenú komunikáciu alebo iné  verejné priestranstvo v obci,

- zvieratá sa musia pásť buď uviazané  na primerane dlhú reťaz,pasenie v ohradách na 
pozemku  patriacom majiteľovi  zvieraťa  alebo  so  súhlasom vlastníka  na  cudzom 
pozemku  mimo  zastavaného  územia  obce  (individuálne  pasenie),  alebo  na  časti 
katastrálneho  územia  slúžiaceho  ako  pastva  pod  dozorom  pastiera  (hromadné 
pasenie),

- pasenie bez dozoru alebo bez uviazania nie je možné ani po jesennom zozbieraní 
úrody,

- po zohnaní alebo zvedení  dobytka z paše vyčistí ihneď, pri individuálnom paseni 
majiteľ  a pri  hromadnom  pasení  pastier,  znečistenú  komunikáciu  a verejné 
priestranstvá,

- za škody spôsobené paseným zvieraťom, ako aj za jeho prípadný voľný pohyb na 
verejných priestranstvách v obci, zodpovedá pri individuálnom pasení majiteľ (a to 
aj v prípade, že zviera bolo uviazané a uvoľnilo sa), pri hromadnom pasení majiteľ 
do vyhnania zvieraťa mimo zastavané územie obce a jeho odovzdanie pastierovi 
a od tejto chvíle až po zohnanie z paše pastier,

- poľnohospodársky subjekt chovajúci vo väčšom počte zvieratá vyháňané na pašu 
musí tieto vyháňať tak, aby neprechádzali po verejných priestranstvách v obci,

– v prípade výzvy v obecnom rozhlase zakazujúcej pasenie je každý majiteľ povinný 
túto  rešpektovať,  pričom  obec  môže  túto  výzvu  vyhlásiť  len  v odôvodnených 
prípadoch (oslava, pohreb, prvé sväté prijímanie a pod.) v trvaní maximálne 2 dni. 
Tým nie je dotknuté právo obce zakázať pasenie pri výskyte nákazlivej choroby až 
do odvolania.



6. Ostatné úžitkové zvieratá(napr. hydina) sa musia chovať tak, aby bol znemožnený ich 
akýkoľvek  pohyb  na  verejných  priestranstvách  v obci  alebo  iných  častiach 
katastrálneho územia, okrem riadne oplotených záhrad, nádvorí a chovných objektov 
majiteľa. 

7. Včelstvá musia byť umiestnené tak, aby nemohli spôsobovať ohrozenie občanov obce. 
Ich koncentrácia v intraviláne na jednom mieste musí byť primeraná. 

8. Každý pes držaný nepretržite 90 dní na území SR podlieha evidencii, pričom držitelia 
týchto  psov  sú  povinní  ich  prihlásiť  do  evidencie  obce  najneskôr  do  30  dní   po 
uplynutí uvedenej 90-dňovej lehoty. Rovnako je držiteľ psa povinný nahlasovať obci 
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja, ktoré sa zapisujú do evidencie, a to:

a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa,
d) umiestnenie  chovného  priestoru  psa,  ak  sa  nezhoduje  s miestom  trvalého  pobytu 

držiteľa,
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.
9. Po zapísaní  do evidencie  vydá  obec  držiteľovi  psa  evidenčnú známku.  Známka  je 

neprenosná na iného psa. V prípade straty známky obec vydá novú za úhradu, ktorá 
činí 3,50 EUR.

10.  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. Na verejnom 
priestranstve musí byť pes vedený na vôdzke.

11. Vodiť nebezpečného psa (teda takého ktorý už pohrýzol človeka bez toho, aby bol 
sám  napadnutý  alebo  vyprovokovaný,  ak  sa  nepoužil  v nutnej  sebaobrane  alebo 
v krajnej núdzi) mimo chovného priestoru môže len osoba plne spôsobilá na právne 
úkony.  Takýto  pes  musí  byť  na  verejnom  priestranstve  vedený  na  vôdzke  a mať 
nasadený náhubok.

12. Pes  musí  mať  počas  vodenia  mimo  chovateľského  priestoru  obojok  s  evidenčnou 
známkou.

13. Vstup so psom je zakázaný do administratívnych a kultúrnych zariadení obce, do škôl 
a školských zariadení, do cirkevných budov, do pohostinstiev, predajní potravín a do 
cintorínov.

.

Štvrtá časť
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Článok 9
Kontrola dodržiavania nariadenia

1. Kontrolu  dodržiavania  tohto  nariadenia  vykonávajú orgány obce,  polície,  zdravotnej  a 
veterinárnej  služby  a ostatné  špecializované  orgány  štátnej  správy  v rozsahu  svojej 
pôsobnosti.

2. Obec  má  právo  za  účelom  zistenia  majiteľa  voľne  sa  pohybujúce  zviera  odchytiť 
a ustajniť resp. zadržať až do zistenia majiteľa. V takomto prípade musí majiteľ uhradiť 
okrem prípadnej sankcie aj náklady spojené s odchytom a ustajnením resp. zadržaním.



3. Obdobne  ako  obec  v predchádzajúcom odseku  môže  postupovať  aj  iná  fyzická  alebo 
právnická osoba, ak  voľne sa pohybujúce zviera spôsobí škodu na jeho majetku. Takýto 
postup  však  musí  ihneď  ohlásiť  starostovi  obce,  jeho  zástupcovi  alebo  pracovníkovi 
obecného úradu.

Článok 10
Riešenie priestupkov

1. Priestupku sa dopustí každý kto koná v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Za  priestupky  proti  tomuto  všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  môžu  byť  uložené 

sankcie nasledovne:
a/ pokuta uložená obcou do výšky 17,00 EUR tomu, ak:
evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
b/ pokuta uložená obcou do výšky 170 EUR,-Sk držiteľovi  psa, ak:
neprihlási psa do evidencie,
umožní aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 8 ods. 10 a 
11 tohto všeobecne záväzného nariadenia obce,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
neoznámi odcudzenie alebo stratu známky

      c)   pokuta uložená obcou do výšky 170,00 EUR tomu kto vedie, ak
neohlási  svoje  meno,  priezvisko  a adresu  trvalého  pobytu  a meno,  priezvisko  a adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
d) bloková  pokuta  uložená  obcou  fyzickej  osobe  do  výšky  32,00  EUR  za  ostatné 

priestupky proti tomuto všeobecne záväznému nariadeniu obce a za priestupky podľa 
§21 ods.1, §24 ods.1 písm. a)  a d), §26 ods.1, §27 ods.1 písm. b), §30 ods.1, §32 
ods.1,  §34 ods.1,  §45,  §46,  §47,  §48 a §50 zákona č.372/1990 Zb.  o priestupkoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov.

e) pokuta uložená obcou podľa §13 ods.8 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších  predpisov  právnickej  alebo  fyzickej  osobe  oprávnenej  na 
podnikanie do výšky 6640,00 EUR, ak:

poruší  nariadenie,
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti,  a tým 
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá 
veci mimo vyhradených miest,
nesplní  v určenej  lehote  bez  vážneho  dôvodu povinnosť  uloženú  starostom poskytnúť 
osobnú  pomoc  alebo  vecnú  pomoc  počas  odstraňovania  a pri  odstraňovaní  následkov 
živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
f) pokuta  uložená  v priestupkovom  konaní  štátnym  orgánom  a to  do  výšky  podľa 

charakteru priestupku,



Článok 11
Prechodné a zrušovacie ustanovenia

1.  Návrh tohto VZN č. 7/2008  zverejnený dňa 30. novembra 2008.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností uznieslo 

dňa 13.12.2008
3. VZN č.7/2008 zverejnené na úradnej tabuli  dňa 14.12.2008.

4.  VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
         5.  Dňom nadobudnutia  účinnosti VZN č.7/2008 sa ruší VZN č. 2/2007.

       

  
                                                                                                             Mária Kendralová 
                                                                                                                  starostka obce

Zverejnené na úradnej tabuli: 14.12.2008
Zvesené z úradnej tabule :      30.12.2008    
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