
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa 

o udržiavaní všeobecnej čistoty,  verejnom poriadku a chove 

zvierat na území obce. 

                                       č. 3/2013 

     

  

  

  

V záujme trvalého zlepšenia životného prostredia, všeobecnej  čistoty a estetického 

vzhľadu 

obce Obecné zastupiteľstvo v Žehni  v súlade s § 6 ods. 1 Zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov sa uznieslo na prijatí nasledovného 

všeobecne záväzného nariadenia. 

  

  

 Časť I. 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet úpravy 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie (  ďalej len nariadenie ) stanovuje práva a povinnosti 

obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov, nájomcov, 

užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov pri zabezpečovaní  čistoty 

obce a verejnom poriadku, ochrane zelene a chove zvierat na území obce  Žehňa. 

  

                                                                                        § 2 

                                                                             Základné pojmy                              

  

1. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestranstvo, ktoré je bežne 

voľne prístupné, s rešpektovaním obmedzení stanovenými právnymi predpismi ( napr. zákon o 



pravidlách cestnej premávky a pod. ) – najmä chodníky, verejné komunikácie, mosty, verejné 

schody, verejná zeleň, športové ihriská, parky, nástupištia a výstupištia autobusovej dopravy, 

cintoríny, trhoviská slúžiace verejnému užívaniu a verejné zariadenia, korytá a nábrežia 

vodných tokov, parkoviská. 

2. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, parkoviská vo 

vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do  siete 

miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov.  

3. Verejne prístupný objekt ( miesto ) je každé miesto, kam má prístup viac ľudí. Nemusí byť 

bez obmedzenia prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len  

niektorým osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža ,že miesto nie je  

trvale prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase a pod.     

  

  

               

Časť II. 

Zabezpečenie čistoty 

§ 3 

Verejné priestranstvá 

1. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia a vzhľadu obce, v záujme zdravia 

a bezpečnosti občanov, sa v obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvo. 

2. Zakazuje sa najmä: 

a)  odhadzovať smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky s 

cigariet, cestovné lístky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených. 

b)  znečisťovať verejné priestranstvá a verejnú zeleň splaškovými vodami, olejmi, 

chemikáliami 

alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie motorových vozidiel na 

verejných priestranstvách a komunikáciách s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, 

brzdových a koncových svetiel, evidenčných čísel vodou. 

c) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného a stánkového predaja 



d) vylievať znečistené úžitkové vody chemikáliami do uličných kanalizačných vpustí, na 

chodníky,  

komunikácie, verejnú zeleň. 

e) akokoľvek, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné objekty a zariadenia 

( lavičky, odpadové nádoby, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, verejné telefónne 

stanice, autobusové zastávky, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia ) 

pamiatkové objekty a zariadenia. 

f) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný alebo iný odpad, palivo 

a škváru bez povolenia obce, úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, 

pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky alebo orientačné zariadenia a 

orientačné tabule.  

g)  skladovať na verejných priestranstvách horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky.  

h)  vyvolávať na verejných priestranstvách pohoršenie nadávaním, pľuvaním, vykonávaním 

telesnej potreby, požívanie alkoholických nápojov, prípadne iným spôsobom porušovať 

spoločenské pravidlá správania a rušiť nočný kľud.  

i)  akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať a poškodzovať verejne prístupný objekt, 

verejnoprospešné zariadenia, kultúrne pamiatky, domové fasády, informačné zariadenia, prvky 

drobnej architektúry.  

j)  vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu a lístie, spaľovať akýkoľvek odpad a zakladať 

oheň v zberných nádobách.  

m)  vyhadzovať odpad z okien a balkónov, vylievať tekutiny alebo iným podobným spôsobom  

znečisťovať verejné priestranstvo.  

k)  nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie, 

chodníky, verejné priestranstvá.  

l) umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených.  

2. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca znečistenia, 

ktorý je povinný spôsobenú závadu na svoje náklady  bezodkladne odstrániť a nesie právnu 

zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo poškodenia.  

3. Fyzické osoby,  oprávnené na podnikanie a právnické osoby vykonávajúce výkopové práce 

na verejných priestranstvách na základe povolenia obecného úradu zodpovedajú za uvedenie 

priestranstiev do pôvodného stavu v stanovenej lehote.  

4. Každý zásah fyzickej osoby , oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osoby do súčasného 

stavu verejnej zelene je možný len po predchádzajúcom súhlase obecného úradu a organizácie 

poverenej jej správou. 

                                                                                    § 4 



Povinnosti vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti 

1. Vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti je zodpovedný: 

a)  za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach a 

pod.  

b)  za estetický vzhľad celého objektu, vrátene okien, fasád, coklov, brán, oplotenia, 

odpadových žľabov, striech, komínov a pod. 

2. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou  

nehnuteľnosťou je povinný vlastník, správca, prípadne užívateľ udržiavať tak, aby sa nečistoty 

nedostávali na verejné priestranstvá. Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní 

konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na cesty, chodníky a ulice ostrihať, 

konáre príp. vetvy prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a  nenarúšali 

cestnú premávku, zimnú údržbu a strojné čistenie obce.  

3. Steny a priečelia objektov domov a ďalších objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných  

nápisov, kresieb a hesiel, udržiavané tak, aby svojim technickým stavom a vzhľadom ( napr.  

z dôvodu opadávajúcej omietky, deravých žľabov a zvodov ) nenarúšali vzhľad obce a  

neohrozovali bezpečnosť občanov.  

4. Vlastníci a užívatelia nebytových priestorov ( predajní, prevádzkarní ) sú zodpovední za 

vzhľad a čistotu prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov, vrátane zimnej údržby.  

5. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve ( napr. tuhé  

palivo, drevo, stavebný materiál a pod. ) možno vykonávať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť z 

priestorov umiestnených mimo verejného priestranstva ( napr. z dvora domu ).  

7. Nepotrebné predmety ako napr. nábytok, obaly z tovaru a pod. alebo iným objemový odpad  

možno vyviesť do pristaveného veľkoobjemového kontajnera. Naplnený kontajner sa musí 

odviesť najneskôr po jeho naplnení.  

8. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky ani na inom verejnom 

priestranstve, okrem nevyhnutne potrebného  času pred vyprázdnením a po vyprázdnení. Po 

vyprázdnení musia byť bezodkladne uložené späť na vyhradené miesto.                                        

                                                                                     

                                                                                 § 5 

Zvláštne užívanie verejného priestranstva 

1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel pre ktoré sú určené, je  



možné len na základe povolenia obecného úradu, ktorý určí aj dobu užívania verejného 

priestranstva a rozhodne o výške poplatku za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN  

o miestnych poplatkoch.  

2. Iné druhy užívania verejného priestranstva:  

a)  osobitné užívanie verejného priestranstva,  

b)  zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.  

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho  

na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,  

zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, umiestnenie  

informačno – reklamného zariadenia a pod.  

1.  Zvláštnym užívaní verejného priestranstva sa rozumejú najmä:  

a)  rozkopávky ciest, komunikácií a plôch zelene, 

b)  umiestnenie dočasných drobných stavieb,  

c)  záber verejného priestranstva na stavenisko, skládku stavebného materiálu.  

2.  Každý komu bolo vydané povolenie na užívanie verejného priestranstva, napr. k skládke  

stavebného materiálu, k umiestňovaniu stánkov, propagačných tabúľ a pod. je povinný:  

a)  používať priestranstvo len v povolenom rozsahu,  

b)  zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva a jeho zariadení, prípadné  

znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch,  

c)  vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva  

najmä v nočnej dobe,  

d)  používať len vyhradené priestranstvá, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení  

vlastného užívania uviesť na svoje náklady priestranstvo do pôvodného stavu, 

e)  dodržiavať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor  

pre prípadný požiarny zásah,  

6. Vylepovanie plagátov je povolené len na schválených miestach a plochách. Umiestňovanie  



plagátov, vývesiek, reklamných pútačov a iných oznámení mimo povolených miest je  

zakázané. V prípade porušenia zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady  

príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby.  

7. Majitelia a prevádzkovatelia predajných stánkov, pojazdných predajní, nebytových 

priestorov lunaparkov a iných podobných zariadení sú povinní zabezpečiť  čistotu a poriadok 

do vzdialenosti 6 metrov od týchto zariadení, najmä umiestnením dostatočného počtu košov na 

odpad a ich pravidelným vyprázdňovaním. 

8. Zvolávateľ zhromaždenia ¹ alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia ² je povinný  

Zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 6 hodín od ukončenia  

zhromaždenia alebo podujatia.  

  

§ 6 

Udržiavanie čistoty komunikácií a chodníkov 

1. Za  čistotu a  čistenie miestnych komunikácií – ciest zodpovedá vlastník ( správca )  

miestnych komunikácií .  

2. Zásady prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách upravuje osobitný 

zákon.  

3. Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo  

odkvapkávaním neznečisťoval cestu a ovzdušie. V prípade, že dôjde k znečisteniu cesty,  

fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorej vozidlo  

znečistenie spôsobilo, je povinná na svoj náklad vykonať bezodkladne vyčistenie komunikácie. 

Ak to povinný bezodkladne nevykoná, zabezpečí to obec na náklady znečisťovateľa.  

4. Na území obce sa zakazuje:  

a)  jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré svojim 

nákladom znečisťujú vozovku, pred vjazdom na cestné teleso miestnej komunikácie mu musia 

byť takéto vozidlá očistené. 

5. Za  čistenie konkrétneho verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá fyzická osoba,  

fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorej bolo zverené jeho  



užívanie príp. správa. Vlastníci, užívatelia a správcovia nehnuteľností sú zodpovední za čistenie 

vstupných a priľahlých chodníkov a údržbu prídomovej zelene.  

6. Ak neodstráni znečistenie ten, kto je povinný tak urobiť, musí tak urobiť organizácia 

poverená  čistením obce a verejných priestranstiev. Náklady s  tým spojené vyúčtuje povinnej 

osobe aj bez objednania služby na základe rozhodnutia obecného úradu, ktorý môže uplatniť 

ďalší postih za nedodržanie tohto nariadenia. Zametané nečistoty sa ukladajú do smetných 

nádob. Zakazuje sa zametanie na cesty, na zelené pásy. 

  

  

  

                                                                                      § 7 

Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 

1.  Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa  zabezpečuje podľa pracovného plánu  

štábu zimnej údržby, ktorý schvaľuje obecný úrad.  

2. Zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje obec, prípade organizácie poverené  

obcou, ktoré vykonávajú údržbu povrchu vozoviek vhodným posypovým materiálom,  

pluhovaním zhŕňaním a odvozom snehu.  

3. Schodnosť chodníkov v zastavanom území obce sú povinní zabezpečiť vlastníci alebo 

užívatelia nehnuteľnosti hraničiacich s chodníkom. Kde nie je chodník, tak vlastník 

nehnuteľnosti je povinný  čistiť pruh miestnej komunikácie, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou a  

4. V prípade snehovej kalamity  je povinná fyzická alebo a   právnická osoba uposlúchnuť 

výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných právnych noriem. 

                                                                          

                                                                             Časť  III. 

  

                                                                       Verejný poriadok 

                                                                                  

                                                                                 § 8 

                                                                           Nočný kľud 



1. Nočný kľud sa stanovuje od 22.00 do 06.00 hod.  

2. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud. Toto obmedzenie sa  

nevzťahuje sa na posledný deň a prvý deň kalendárneho roka a v dobe konania kultúrnej, 

športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na konanie, ktorej dala súhlas s jej priebehom aj po 

22.00 hod. obec Žehňa 

3. Nočný kľud nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom  

najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný  čas, určené osobitným predpisom . 

  

  

                                                                                   & 9 

                                               Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky. 

1.Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú 

pyrotechniku , okrem 31.decembra a 1. januára príslušného kalendárneho roka od 18.00 do 

03.00 hod . 

2.Ohňostroj a podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu uskutočniť , len  po oznámení 

a schválení obcou a to  od 20.00 – do 06.00hod. 

3. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzavretých miestnostiach, v blízkosti detského 

a školského zariadenia., kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania. 

  

  

  

Časť IV. 

Chov a držanie zvierat na území obce 

§ 10 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich a úžitkových zvierat, 

zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť cestnej premávky  

2. Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce . 



3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných zvierat a 

zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.  

  

§ 11 

Základné ustanovenia 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Žehňa  

2. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá len ak sa budú 

dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy  a len ak sa zachovajú 

obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.  

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.  

4. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné  

zárobkové účely.  

§ 12 

Základné pojmy 

1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú fyzické osoby, fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré hoci len prechodne chovajú zviera alebo  

zvieratá.  

2. Majiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme , fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie 

alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom zvieraťa.  

3. Držiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme zodpovednú osobu manipulujúcu so  

zvieraťom alebo toho u koho sa zviera nachádza prechodne.  

4. Úžitkovými zvieratami rozumieme pre účely tohto nariadenia zvieratá chované na 

hospodárske účely, najmä na získanie živočíšnych produktov alebo prácu.  

5. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá ako:  

a)  úžitkové: kôň, ošípané, ovce, kozy, rožný statok,  

b)  úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, slimáky, včely, 

c)  úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily,  

d)  domáce: psy, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy,  



e)  ostatné zvieratá. 

§ 14 

Úplný zákaz chovu a držania zvierat 

1. Na celom území obce sa zakazuje:  

a)  chov voľne žijúcich zvierat, jedovatých hadov a jedovatých  článkonožcov, okrem chovu  

na vedeckovýskumné a diagnostické účely v chovných zariadeniach na to určených,  

b)  cudzokrajných exotických zvierat okrem tých, ktoré  možno kúpiť v predajných  

zariadeniach k tomu určených,  

  

§ 15 

Územné podmienky pre chov a držanie zvierat 

  

1. Chovať a držať zvieratá je povolené len tam, kde je možné dodržať dôslednú diferenciáciu  

obytnej a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a všeobecne záväzné právne predpisy.  

2. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované tak, aby nenarušovali obytnosť a  

hygienickú nezávislosť obecného obytného prostredia. Musia byť oddelené od obytného  

prostredia a priestoru a nesmú byť orientované do verejných priestranstiev. Príjazd k 

hospodárskym objektom nesmie narušovať vlastné obytné prostredie. 

3. Chovať a držať psov a mačky je možné na celom území obce za predpokladu dodržiavania  

základných hygienických podmienok, pravidiel občianskeho spolunažívaniu a príslušného  

povolenia orgánu samosprávy.  

§16 

Technické a hygienické podmienky 

1. Zvieratá je možné chovať v prostredí a za podmienok, ktoré umožňujú  prirodzené využitie  

ich produkčných a reprodukčných schopností a výrobu zdravotne nezávadných živočíšnych 

produktov, najmä ich riadne ošetrovať, poskytovať im vhodnú výživu, využívať ich spôsobom  



zodpovedajúcim ich druhu a kategórii a sledovať ich zdravotný stav.  

2. Chovatelia úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierat sú povinní dodržiavať 

opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných 

ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierat na človeka a naopak.  

3. Úžitkové zvieratá, psy, mačky a ostatné zvieratá sa nesmú týrať a to ani hladom, zlým 

zaobchádzaním, prípadne nedodržiavaním ostatných technických a hygienických podmienok,  

uvedených v tomto nariadení.  

§ 17 

Práva a povinnosti chovateľov a držiteľov zvierat 

1. Chovatelia resp. držitelia nesmú vodiť zviera do areálu školských a predškolských zariadení,  

  

Chovateľ resp. držiteľ je povinný:  

a ) zaplatiť poplatok za psa 

b ) chovať zviera v takých podmienkach, aby netrpelo a nedochádzalo v rôznym poraneniam a  

deformáciám časti tela alebo s tým spojeným úhynom,  

c ) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie alebo ho nepoužili na 

zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na 

výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov a obecnej polície,  

d ) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie ( hluk, špina, zápach a pod. ),  

f ) dbať o ochranu zvieraťa, jeho riadnu výživu a čistotu,  

g ) výcvik zvieraťa robiť len v priestoroch a na miestach na to určených,  

h ) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne  odstrániť výkaly zvieraťa 

i ) mimo svojho súkromného pozemku a majetku mať psa vždy pod priamym dohľadom.  

3.  Chovateľom sa zakazuje:  

a ) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho,  

b ) štvať zvieratá proti sebe  

c ) spôsobovať zvieraťu bolesť, utrpenie, poranenie, poranenie s následkom úhynu  hoci aj  

z nedbanlivosti,  



d ) uhynuté zvieratá  neumiestňovať do smetných  

nádob, kontajnerov na odpad, zakopávať alebo inak nepovolene ich odstraňovať.  

5. Chovateľ zodpovedá za škody spôsobené zvieraťom.  

  

§ 18 

Povinnosti chovateľov a držiteľov psov 

1. Chovateľ psa je povinný ho prihlásiť do 15 dní po jeho získaní do evidencie obecného  

úradu a opatriť  ho evidenčnou známkou. Stratu psa alebo akúkoľvek zmenu v chove psa,  

stratu alebo odcudzenie evidenčnej známky alebo odcudzenie psa je chovateľ povinný hlásiť 

do 15 dní obecnému úradu.  

2. V záujme zachovania hygieny,  čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého  

občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný:  

a ) držať psa v čistote,  

b ) opatriť psa náhubkom a vodiť na vodítku v spoločných priestoroch, kde nie je zákaz  

vodenia psov, na frekventovaných verejných priestranstvách, v hromadných dopravných  

prostriedkoch,  

c ) dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá a nepoškodzoval kvetinové záhony,  

trávniky, verejnú zeleň a prípadnú psom spôsobenú nečistotu vhodným spôsobom odstrániť.  

d ) dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným chorobám a  

na veterinárnu prehliadku,  

e ) pri ochorení dať psa, ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, f  

f ) dodržiavať nariadenia orgánov veterinárnej starostlivosti a vydať zranenému občanovi  

potvrdenie o prehliadke psa. 

  

§ 19 



Chov včiel 

1. Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve a tak, aby neohrozoval v susedstve  

bývajúcich občanov. Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov zriadiť včelárstvo 

je možné iba so súhlasom všetkých nájomníkov ( majiteľov ) bytov. V sporných prípadoch 

rozhodne obecný úrad.  

2. Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené 5 m, od verejných a iných  

používaných ciest a chodníkov 10 m.  

  

§ 20 

Chov holubov 

Holuby je zakázané chovať v obytných domoch a bytoch, na balkónoch bytov, vo všetkých  

vedľajších miestnostiach patriacich k bytu a v miestnostiach spoločne používaných 

nájomníkmi, resp. vlastníkmi domov. Holubník možno  postaviť od obývaného objektu vo  

vzdialenosti najmenej 10 m.  

  

  

Časť V. 

Zodpovednosť za porušenie povinnosti 

§ 21 

Správne delikty 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou  

na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky  30 eur. Na konanie o uložení pokuty sa  

vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

§ 22 

Priestupky 

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok, na  

konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  



neskorších predpisov 

  

  

  

§ 23 

Kontrola 

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:  

a ) starosta obce a zamestnanci obecného úradu 

b ) poslanci obecného zastupiteľstva  

c ) osoby poverené obcou  

  

2. Je  čestnou občianskou povinnosťou každého obyvateľa upozorniť na porušovanie  

ustanovení tohto nariadenia. 

  

                                                                    § 24 

                                                  Záverečné ustanovenia             

  

1.      Toto VZN bolo schválené uznesením č. 03/12/2013 Obecného zastupiteľstva v Žehni,  

dňa 16.12.2013. 

2.      Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2014. 

  

                                                                                                    

V  Žehni dňa 17.12.2013                                                           

                                                                                                                           Slavomír Lipták 

                                                                                                                            Starosta obce            
 


