Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 6 a §11 ods.3, písm. g. zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva
pre územie mesta Kežmarok toto:
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach drobnochovu
hospodárskych a domácich zvierat
č. 2/1996
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov
domácich a úžitkových zvierat, ďalej zabezpečiť čistotu mesta a zdravie občanov, v
neposlednom rade tiež bezpečnosť cestnej dopravy.
2. Na území mesta Kežmarok možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní platných
predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto nariadením, pri
súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia.
3. Nariadenie sa vzťahuje na držanie a chov týchto zvierat:
a/ kone, hovädzí dobytok
b/ ovce, kozy, ošípané
c/ králiky, zajace
d/ hrabavá a vodná hydina /sliepky, morky, husi, kačice/
e/ holuby /úžitkové, okrasné, športové/
f/ včely
g/ kožušinové zvieratá /norky, líšky, nutrie, činčily, a iné/
h/ psi a mačky

§2
Práva a povinnosti chovateľa v súlade s ustanoveniami zákona
č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti
1. Chovateľ má právo na chov zvierat umožnený týmto nariadením.
2. Povinnosti chovateľa:
a/ dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, správnu výživu, hygienu a pohyb
chovaného zvieraťa. Správne skladovať a manipulovať s potravou a mať
zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov.
b/ chovateľ okamžite odstráni nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných a
spoločných priestoroch a priestranstvách
c/ nedovoliť bez osobného dozoru voľný pohyb zvierat na verejne prístupných
miestach
d/ pravidelne nechať zviera očkovať podľa platných veterinárnych predpisov a pri
ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie, pri kontrole predložiť

potvrdenie o očkovaní zvieraťa
e/ zviera, ktoré poranilo človeka dať bezodkladne vyšetriť veterinárnym lekárom a
potvrdenie o prehliadke odovzdať ošetrujúcemu lekárovi poškodeného.
f/ úhyn zvieraťa ohlásiť príslušnej veterinárnej správe a likvidáciu zabezpečiť
podľa
jej pokynov.
3. Za škody spôsobené zvieraťom zodpovedá chovateľ podľa všeobecne platných
predpisov.
4. Chovateľ je povinný sa postarať o sústavné ničenie hlodavcov, hmyzu a
obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou a
prekrývaním hnojiska.
5. Zvieratá sa nesmú týrať. /§ 6 zák. č. 215/92 Zb./
6. Chovateľ je povinný dodržať pri dovoze, vývoze a premiestňovaní zvierat príslušné
veterinárne predpisy a nariadenia /§ 15 vyhl. č. 117/1987 Zb./
7. Chovateľ je povinný každé ochorenie zvieraťa, resp. uhynutie, ihneď oznámiť
príslušnému veterinárnemu lekárovi a ním nariadené opatrenia bez prieťahov
vykonať /§ 14 vyhl. 117/1987 Zb./
§3
Obmedzenie pre držanie a chov zvierat
1. Na území mesta Kežmarok je možné chovať zvieratá, ak sú im zabezpečené vhodné
chovateľské podmienky, pri dodržaní ustanovenia § 5 tohto všeobecne záväzného
nariadenia a ak sú chované zodpovednou osobou.
2. Je povolené chovať zvieratá uvedené v § 1 odst. 3, písm. a - h.
3. Zakazuje sa chovať zvieratá uvedené v § 1 odst. 3, písm. a - g v centre historickej
časti mesta Kežmarok, t. j. na uliciach:
Hlavné námestie, Hradné námestie, MUDr. Alexandra, Starý trh, Fraňa Kráľa,
Námestie požiarnikov, Hviezdoslavova, Baštová, Nová.
Zvieratá uvedené v § 1 odst. 3, písm. h je na týchto uliciach povolené chovať v
počte max. 1 kus.
4. Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné chovať iba
zvieratá
uvedené v § 1 odst. 3, písm. c a d v počte spolu max. 10 ks. so súhlasom všetkých
nájomníkov /majiteľov bytov/.
5. Počet chovaných zvierat je závislý na splnených zoo-veterinárnych podmienkach a
bude posudzovaný individuálne Okresnou veterinárnou správou, Štátnym

zdravotným ústavom a Mestským úradom Kežmarok.
§4
Priestorové a stavebné podmienky
1. Zriaďovanie nových objektov a adaptácia jestvujúcich objektov pre chov zvierat
podlieha povoleniu podľa stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov a pred započatím je potrebné súhlasné stanovisko mesta Kežmarok.
2. Vzdialenosť chovných objektov od uličnej čiary musí byť minimálne 10 m, od
obytných objektov minimálne 15 m a od individuálneho vodného zdroja
minimálne 15 m, kožušinové mäsožravé zvieratá do 50 m. Pri menšej vzdialenosti
chovného objektu od obytných objektov je potrebné primerane znížiť maximálnu
kapacitu zvierat a vylúčiť chov zvierat uvedených v § 1 odst. 3, bod 1 a 2.
3. Vzdialenosť objektov, ktoré s chovom súvisia /hnojiska, močovkovej nádrže a
voľných výbehov / musí byť od obytných objektov minimálne 15 m a od
individuálnych vodných zdrojov minimálne 25 m.
4. Situovanie objektov nesmie narušiť vzhľad obytného domu z ulice.
5. Sklad objemových krmív musí vyhovovať predpisom protipožiarnej ochrany.
6. Objekt pre chov zvierat musí mať spevnenú plochu, vyspádovanú do
vodonepriepustnej žumpy vhodne uzatvorenej. Musí byť ľahko čistiteľný, vhodne
oplotený, aby sa hospodárske zvieratá nedostali na verejné priestranstvá, resp.
susedné plochy.
7. Hnoj zvierat z hospodárskych objektov musí byť denne odstránený do
vodonepriepustného hnojiska s možnosťou prekrytia. Hnojisko, resp. žumpa musí
byť dimenzované minimálne na polročnú produkciu hnoja chovaných zvierat.
/§ 4 vyhl. 117/1987 Zb./.
8. Aplikácia hnoja blízko obytných objektov môže byť za predpokladu, keď je hneď
zapracovaný do pôdy. Pritom musí byť dodržaný zákon o vodách /zák. č. 138/73
Zb./.
§5
Chov psov a mačiek
1. Chovať alebo držať psov je zakázané:
a/ v školských zariadeniach pre deti a mládež
b/ v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej
výroby, v obchodoch s potravinami, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach
a
v zariadeniach, ktoré poskytujú služby /okrem strážnych psov, za podmienok
stanovených orgánom povereným konať vo veciach veterinárnych a

hygienických/.
2. Vo viacbytových domoch sa v jednom byte môže držať najviac jeden pes, s
výnimkou šteniat do 8 týždňov, so súhlasom susedov z podlažia, kde sa pes drží,
ako
aj zo susediacich podlaží nachádzajúcich sa pod ním a nad ním.
3. Vodenie psov /okrem služobných psov pri výkone služby/ je zakázané:
a/ do priestorov, kde je zakázaný ich chov a držanie
b/ na detské ihriská, kúpaliská, športové ihriská, na cintoríny, na trávnatú plochu
parkov, do kostolov, do areálov škôl, predškolských a zdravotníckych zariadení
c/ na všetky miesta opatrené zákazom vodenia psov.
4. Chovateľ je povinný:
a/ na verejných priestranstvách, na dvoroch obytných domov a na ich chodbách
dovoliť vodiť psov na vodítku iba osoba, ktorá je schopná psa fyzicky ovládať,
pričom psi musia mať náhubné koše a evidenčnú známku.
b/ dbať, aby pes neznečisťoval okolie /obchodné výklady, potravinové stánky,
verejné zariadenia a pod./ a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky.
c/ pravidelne nechať psa očkovať podľa platných veterinárnych predpisov a pri
ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie, pri kontrole predložiť potvrdenie
o
očkovaní psa.
d/ okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných a spoločných
priestoroch a priestranstvách.
e/ úhyn psa ohlásiť príslušnej veterinárnej správe a likvidáciu zabezpečiť podľa jej
pokynov.
f/ psa, ktorý poranil človeka, dať bezodkladne vyšetriť veterinárnym lekárom
a potvrdenie o prehliadke odovzdať ošetrujúcemu lekárovi poškodeného.
g/ prihlásiť psov starších ako 6 mesiacov najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia na Mestský úrad Kežmarok a počas chovu nahlásiť všetky zmeny
/presťahovanie, úhyn, stratu aj stratu evidenčnej známky/. Poplatok za psa
nenahradzuje povolenie na chov, resp. držbu psa.
h/ chovateľ je povinný dať súhlas na kontrolu chovu v jeho priestoroch, v prípade,
že súhlas nedá , je povinný predviesť zvieratá na určité miesto v určitý čas.
5. Chovatelia psov sú povinní dôsledne dodržiavať základné pravidlá hygieny,
ochrany zdravia a bezpečnosti spoluobčanov.
6. Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody.

7. Psi bez stáleho osobného dozoru majiteľa pohybujúce sa na verejných
priestranstvách sa budú odchytávať. V prípade oprávneného podozrenia z nákazy a
v prípade bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia
osôb, alebo úžitkových zvierat, budú túlaví a opustení psi vhodným spôsobom
zmárnení.
8. Odchyt túlavých a opustených psov, prípadne ich zmárnenie zabezpečí mesto
prostredníctvom k tomu poverených osôb na základe povolenia príslušného orgánu
veterinárnej starostlivosti podľa zák. č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti
/úplné znenie, ako to vyplýva z neskorších zmien a doplnení/.
9. Odchytení túlaví a opustení psy budú umiestnení do útulku, ktorý sa bude riadiť
vlastným prevádzkovým poriadkom.
10. Výskyt túlavých psov je potrebné nahlásiť:
a/ Mestskému úradu, finančnému oddeleniu Kežmarok
b/ Mestskej polícii Kežmarok

CHOV MAČIEK
1. Pre chov mačiek platia všeobecne tie isté pravidlá ako pre chov psov, s výnimkou
bodu 2 a bodu 4.
§6
CHOV KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT
1. Na území mesta Kežmarok je chov mäsožravých kožušinových zvierat zákázaný.
2. Bylinožravé kožušinové zvieratá sa v zastavanom území môžu chovať za
predpokladu, že sú pre ne vytvorené vyhovujúce podmienky /§ 4 tohto nariadenia/.
§7
CHOV VČIEL
1. Na území mesta Kežmarok možno umiestniť včelín v nezastavaných územiach
alebo v ohradených záhradách v počte najviac 2 rodiny včiel na 100 m2 len so
súhlasom užívateľov susedných nehnuteľností.
2. Výlet včiel orientovať cez letáče na vlastný pozemok.

3. Pri umiestnení úľov dodržiavať minimálnu vzdialenosť bočnej a zadnej steny úľa
od susednej nehnuteľnosti minimálne 3 m, s neprehľadným plotom min. 2 m
vysokým
4. Minimálna vzdialenosť včelníc od škôl, nemocníc a pod. musí byť vopred
schválená Mestským úradom, oddelením výstavby a ŽP Kežmarok.
5. Stanovište včelstiev je chovateľ povinný každoročne do 25. 3. hlásiť príslušnému
oddeleniu Mestského úradu Kežmarok. Zmenu stanoviska hlásiť 5 dní vopred.
§9
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Sporné prípady chovu zvierat uvedených v tomto nariadení rieši primátor mesta po
vyjadrení orgánov poverených rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych, prípadne iných kompetentných orgánov.
2. Z dôvodu verejného a všeobecného záujmu /porušovanie veterinárnych zásad,
nadmerného hluku, bezpečnosti a pod./ môže Mestský úrad chov zvierat
obmedziť,
resp. zakázať.
3. Pásť hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
4. V takých prípadoch, kde podľa ustanovení tohto nariadenia k chovu zvieraťa je
potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ /majiteľ/ povinný o to požiadať pred
začatím chovu.
5. Prehliadky a výstavy zvierat sa môžu konať len na základe povolenia Mestského
úradu po predchádzajúcom súhlase Okresnej veterinárnej správy a Štátneho
zdravotného ústavu v Poprade.
6. Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržiavaní veterinárno - zdravotných predpisov
sa nevzťahujú na chov a držanie zvierat na hospodárskych dvoroch
poľnohospodárskych družstiev, ozbrojených zborov, na doprevádzajúcich psov
pre zdravotne postihnuté osoby, cirkus, varieté, konské preteky a iné atrakcie.
7. Za realizáciu stavieb pre chov bez stavebného povolenia alebo nesplnenia
ohlasovacej povinnosti bude vyvodený sankčný postih v zmysle stavebného
zákona
č. 50/76 Zb., v znnení neskorších zmien a doplnkov.
8. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú podľa príslušných zákonov a
predpisov:
- pracovníci Mestského úradu Kežmarok
- Mestská polícia Kežmarok

- členovia komisie pre výstavbu, dopravu a ŽP
- Štátny zdravotný ústav Poprad
- Okresné veterinárna správa v Poprade
- vodohospodárske orgány
- komisia pre bezpečnosť a poriadok
9. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa pokladá za priestupok. Postihy sa
vyvodia v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších
predpisov.
§ 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo toto nariadenie kedykoľvek zmeniť,
doplniť alebo zrušiť.
2. Týmto nariadením sa ruší predchádzajúce nariadenie č. 2/1991 o podmienkach
drobnochovu hospodárskych a domácich zvierat na území mesta Kežmarok.
3. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
uznesením č. 23/96 dňa 26. 3. 1996. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a
platnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta Kežmarok, t. j.
dňom 10. 4. 1996.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 27. 3. 1996 a zvesené dňa
11. 3. 1996 bez pripomienok.

Ing. František Grohola
primátor mesta

