Všeobecne záväzné nariadenie mesta K e ž m a r o k

č. 1/1991

o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej samostatne
hospodáriacimi roľníkmi
Mestský úrad v Kežmarku v zmysle zákona č. 219/1991 Zb. zo dňa 17. 05. 1991,
ktorým sa mení a dopåňa zákonom číslom105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov a v súlade so zásadami o ochrane a vytváraní zdravých životných
podmienok, vydáva toto záväzne nariadenie:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
V zmysle § 12 a) odst. 1 citovaného zákona sa poľnohospodárskou výrobou
vykonávanou samostatne hospodáriacim roľníkom rozumie činnosť fyzickej osoby,
ktorá osobne alebo pomocou iných osôb:
1. vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja a
príjmov, najmä ich predajom, prípadne
2. vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie,
pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
alebo
3. poskytuje príležitostné práce, alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou
výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej
výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú alebo dobýva
nevyhradené nerasty.
Čl. 2
Ohlasovacia povinnosť
1. V zmysle § 12 odst. 1 citovaného zákona zapíše Mestský úrad v Kežmarku
samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
2. Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom
mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
3. Začiatok svojej činnosti, zmeny alebo zánik skutočností, ktoré sú uvedené v jeho
evidencii, hlási mestskému úradu Kežmarok. Je poviný viesť evidenciu o
nákladoch
a príjmoch, vykazovať výsledok svojej činnosti, hodnotu svojho majetku a záväzky
vyplývajúce z jeho činnosti.

Čl. 3
Charakter hospodárenia
1. Samostatne hospodáriaci roľník ohlásený do evidencie v zmysle čl. 2 tohto
nariadenia hospodári na vlastnej alebo na prenajatej poľnohospodárskej pôde,
včítane hospodárenia v lesoch a na voľných plochách.
2. Samostatne hospodáriacim roľníkom sa rozumie aj tá fyzická osoba, ktorá
nevykonáva činnosť na poľnohospodárskej pôde, ale vykonáva poľnohospodársku
činnosť v zmysle citovaného zákona.
Čl. 4
Podmienky umiestnenia chovných objektov
1. Chovné objekty, v ktorých sa vykonáva živočíšna výroba sa vylučujú v centre
historickej časti mesta Kežmarok, t. j. Hlavné námestie, Námestie požiarnikov,
Hviezdoslavova, Baštová, Nová. Na týchto uliciach je zakázané aj preháňať
hospodárske zvieratá.
2. Situovania objektov nesmie narušiť vzhľad obytného domu z ulice.
3. Vzdialenosť chovných objektov má byť od obytných objektov suseda 25 m,
výnimočne 15 m po odsúhlasení stavebným orgánom mestskej správy. U
existujúcich hospodárskych usadlostí táto podmienka nemusí byť splnená, pokiaľ to
neodporuje miestnym zvyklostiam a pomerom chovu.
4. Doporučuje sa sústreďovať chovné objekty do jedného priestoru priamych susedov.
5. Sklady objemových krmív a stelín musia vyhovovať predpisom protipožiarnej
ochrany.
6. Chovné objekty musia byť zabezpečené proti hlodavcom, v prípade ich výskytu
musí
byť realizovaná deratizácia objektov na náklady majiteľa.
Článok 5
Podmienky pre chovné objekty
1. Objekt pre chov zvierat musí mať spevnenú /betónovú, asfaltovú a pod./ plochu,
vyspádovanú do nepriepustnej žumpy vhodne uzavretej.
2. Hnoj zvierat /HD, ošípaných/ z hospodárskych objektov musí byť odstránený a
odložený do vodonepriepustného hnojiska.

3. Veľkosť žumpy a hnojiska musí byť dimenzované na polročnú produkciu
chovaných
zvierat. Po naplnení žumpy a hnojiska musí byť zabezpečené ich vyprázdnenie.
4. Objekt musí byť ľahko čistiteľný, vhodne oplotený, aby sa hospodárske zvieratá
nedostali na verejné priestranstvá, resp. susedné plochy.
5. Aplikácia hnoja blízko obytných objektov môže byť za predpokladu, keď je hneď
zapracovaný do pôdy. Pritom musí byť zachovaný predpis o ochrane vodných
zdrojov.
Článok 6
Výstavba, resp. modernizácia chovných objektov na chovateľskú činnosť
1. Súhlas na výstavbu objektu, resp. modernizáciu ako celku vydáva príslušný
stavebný úrad po predložení dokumentácie.
2. Úpravu existujúcich chovných objektov v zmysle tohto nariadenia môže určiť
Mestský úrad v Kežmarku.
Článok 7
Porušenie nariadenia
1. Čl. 4 - bod l a 3 - pokuta do výšky 2000.- Sk (66,30 EUR) a zrušenie chovu
- bod 5 a 6 a/ nariadenie vykonania úpravy Mestským úradom,
b/ pokuta do výšky 200.- Sk (6,60 EUR),
c/ zrušenie chovu.
2. Čl. 5 - Po prvom upozornení a nedodržaní stanoveného termínu pokuta:
- bod 1 - do 2000.- Sk (66,30 EUR),
- bod 2 - do 200.- Sk (6,60 EUR),
- bod 3 - do 2000.- Sk (66,30 EUR),
- bod 4 - do 200.- Sk (6,60 EUR),
- bod 5 - do 2000.- Sk (66,30 EUR).
3. Čl. 6 - bod 1 a 2 - 2000 Sk (66,30 EUR).- v zmysle § 105 odst. 1 zákona č.
50/1976 Zb.
4. Uvedené pokuty sú v súlade s ustavoveniami zák. SNR číslo 372/1990 Zb. o
priestupkoch.
Článok 8
Právo kontroly
Dodržiavanie tohto nariadenia kontrolujú a výšku pokút stanovujú:
a/ určené osoby Mestského úradu Kežmarok s preukázaním oprávnenia,

b/ mestská polícia,
c/ policajný zbor SR,
d/ inšpektor požiarnej ochrany,
e/ vodohospodárske orgány,
f/ orgány ochrany prírody, členovia komisie pre životné prostredie a výstavbu a
členovia poľnohospodárskej komisie,
g/ hygienická služba v Poprade,
h/ obvodný úrad životného prostredia a výstavby.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
l. Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom rokovaní
dňa l7. septembra 1991 uznesením č. 14-17/9-91. Nadobúda účinnosť dňom
l. októbra 1991.
2. Zmeny v tomto nariadení môže vykonať len mestské zastupiteľstvo.

Ing. Ján S k u p i n
primátor mesta

Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

