Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Stráňavy dňa 27.11.2008

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Stráňavy dňa 15.12.2008

VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2009

Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy na základe ust. § 34 ods. 1 písm. i) zákona č.
478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na
ust. § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2009
o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných
zvierat na území obce
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
Účelom
tohto
všeobecne
záväzného
nariadenia
je
zabezpečiť
chov
hospodárskych
a spoločenských zvierat, ďalej zabezpečiť čistotu obce a zdravie občanov v neposlednom rade tiež bezpečnosť
cestnej premávky.
2. V obci Stráňavy možno chovať a držať zvieratá pri dodržaní zdravotných, veterinárnych a stavebných
predpisov, len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na nasledovné zvieratá:
a/ hospodárske zvieratá: hovädzí dobytok, kone, ošípané, ovce, kozy
b/ drobné zvieratá:
sliepky, husi, kačice, morky, králiky
c/ spoločenské zvieratá: psy, mačky
d/ kožušinové zvieratá: nutrie
4. Za chov hospodárskych a spoločenských zvierat sa považuje chov pre vlastnú potrebu a vlastné účely.

PRVÁ HLAVA

Držanie zvierat
§2

Povolenie držania zvierat
1. Povoľuje sa držať a chovať hospodárske, spoločenské a drobné zvieratá v týchto lokalitách:
a/ chovanie a držanie hospodárskych, spoločenských a drobných zvierat sa povoľuje
na celom území obce Stráňavy.
§3
Povinnosti držiteľov zvierat
1. Situovanie chovného objektu nesmie narušiť estetický vzhľad obytného domu z ulice.
2. Držitelia zvierat sú povinní zachovať medzi chovnými objektmi v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ,
chlievy) od okraja chodníka, cesty, vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných domov susedných domov 10 m,
a u kožušinových zvierat najmenej 50 m.
3. Držitelia zvierat sú povinní postarať sa o to, aby objekt bol ľahko dezinfikovateľný a napojený na
nepriepustnú žumpu. Hnoj z chovného objektu treba denne odstraňovať do vybetónovaných jám. Takto upravené
hnojisko musí byť vzdialené najmenej 20 m od vodných zdrojov. Výnimku z tohto ustanovenia povoľuje na
základe písomnej žiadosti Obecný úrad v Stráňavách.
Stavebné povolenie na drobnú stavbu v y d á v a

OcÚ Stráňavy.

4. Pre chovanie a držanie hospodárskych zvierat je potrebný súhlas najbližších susedov ak nemožno splniť
podmienky v bode 2 § 3.
5. Držiteľ zvierat je povinný nebezpečné nákazy, ochorenia a podozrenia takýchto nákaz a chorôb, alebo úhyn
zvierat ihneď oznámiť na Obecný úrad v Stráňavách, ako aj na Okresný úrad vo Žiline, odbor štátnej
veterinárnej starostlivosti a nimi nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať.
6. Pásť a vypúšťať hospodárske a spoločenské zvieratá na verejných priestranstvách
j e p r í s n e z a k á z a n é . Pásť a vypúšťať hospodárske a spoločenské zvieratá sa povoľuje len na vlastných
pozemkoch za primeraného dozoru tak, aby zvieratá nespôsobili škodu na iných susedných pozemkoch.
7. Veľkosť hnojných jám musí byť dimenzovaná na polročnú produkciu týchto zvierat. Vyvážanie hnoja
a močovky musí byť prevádzané 2x ročne.
8. Chovateľ zvierat musí aspoň 1x ročne v ustajňovacích priestoroch vykonať dezinfekciu.
9. Podmienkam, ktoré sú stanovené vo VZN je treba postupne prispôsobovať aj prevádzku jestvujúcich
chovných objektov.
DRUHÁ HLAVA
§4
Chov drobných zvierat
Chovatelia sú povinní chov drobných zvierat zabezpečiť vo svojich domoch tak, aby svojím voľným
pohybom neznečisťovali verejné priestranstvá a súkromné pozemky a nepoškodzovali stromky, okrasné kríky,
kvetinové záhony, ostatnú verejnú zeleň a nenarušovali bezpečnosť cestnej premávky.
Chov divých a nebezpečných zvierat
Pre chovateľov divých a nebezpečných zvierat platia ustanovenia vyhlášky č.231/98 Z.z.

TRETIA HLAVA

Spoločné a záverečné ustanovenia
§7
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude postihovať v súlade s platnou právnou úpravou zákona SNR
č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. V prípade opätovného porušovania ustanovení tohto VZN zo strany chovateľov, môže dôjsť
k prechodnému alebo trvalému zákazu držania hospodárskych a spoločenských zvierat v obci Stráňavy.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju
činnosť s ustanoveniami nariadenia do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.
(2) Obec spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa, miestny rozhlas, letáky a pod.) zabezpečí
informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s týmto nariadením.
(3) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách dňa 12.12.2008

(4) Dňom účinnosti tohto

všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Stráňavy č. 4/2008 zo dňa 14.12.2007 o chove hospodárskych, spoločenských,
divých a nebezpečných zvierat na území obce na území obce Stráňavy.

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009 .

V Stráňavách dňa 15.12.2008
Ing. Papán Jozef
starosta obce

