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Prezenčná listina 17.10.2012 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík     

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik     ospravedlnený 

 p. Ján Mokráň     ospravedlnený 

 p. Dana Zápotočná           

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová      ospravedlnená 

   
Zapisovateľka: p. Marcela  Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

 

 

 

Program rokovania 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie spôsobu výstavby obecných nájomných  
4. Schválenie VZN č. 3/2012  o chove a držaní zvierat na území obce ( zmena v § 8 bod 3 

písm. a.) 
5. Rôzne  
6. Došlá pošta 
7. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., ktorý konštatoval, že je  prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ  a ostatných prítomných. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
 
Overovatelia zápisnice:  

- p. Dana Zapotočná 
- p. Jozef Marušek 
 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 
 

U z n e s e n i e  č .  6 5 / 2 0 1 2  

OZ  v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení  

Starosta obce Ľ. Tunega  prečítal poslancov OZ kontrolu uznesení: 
 
Zasadnutia OZ – rok 2011 
 
Uznesenie č.96/2011–výmena brány MŠ a ZŠ–  uznesenie trvá 
Uznesenie č.102/2011 – odstránenie kovových zábran na súkromných pozemkoch – 
uznesenie trvá  
Uznesenie č.107/2011 – protinávrh p. Ing. B. Michaličku –zdravotné stredisko – uznesenie 
trvá  
Uznesenie č.108/2011 – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky OU -  uznesenie trvá  
Uznesenie 118/2011 – zbúranie RD č.110- p. Sekerková –uznesenie trvá  
 
Zasadnutie OZ - 23.3.2012 
 
Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 nasledovne: 
- pozemok pod bytovkou č.319 za sumu 1euro za celý pozemok 
- pozemky v okolí oboch bytoviek za sumu 1 euro za 1 m2+ poplatky spojené s vymeraním 
a predajom  pozemkov – uznesenie trvá 
Uznesenie č.25/2012 – slávnosti 680. výročie založenia obce spojené s hodovými 
slávnosťami   na ktoré je vyčlenená čiastka 2000 euro –uznesenie splnené 
 
Zasadnutie OZ –6.5.2012 
 
Uznesenie č.31/2012 –  odkúpenie pozemku od p. L. Pieružka - uznesenie čiastočne splnené –
 trvá naďalej 
Uznesenie č.32/2012 – investičné akcie – oprava výmoľu pri bytovke č.319, dotiahnutie 
osvetlenia pri bytovku č.319, oprava cesty , odvodnenie pri reštaurácií Marta ,odvodnenie 
cesty pri ihrisku vo výške max. 6000 € -  – uznesenie splnené 
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Uznesenie č.33/2012 – oprava priestorov TJ (dámske WC, šatne , sprchy ) v čiastke 3320 € 
na materiál a mzdy - uznesenie  splnené 
 
Zasadnutie OZ – 16.6.2012 
 
Uznesenie č.43/2012 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ, ŠJ realizovať až v roku 2013 – 
uznesenie trvá 
Uznesenie č.54/2012 – zakúpenie profesionálnej umývačky do školskej jedálne v hodnote 
2000 euro –  uznesenie splnené čiastočne   
 
Zasadnutie OZ – 7.9.2012 
 
Uznesenie č.58/2012 – schválenie prevádzkovej doby pohostinstiev a reštaurácií na území 
obce : - letné obdobie – 10,00- 23,00 hod 
           - zimné obdobie- 10,00 – 22,00 hod- uznesenie splnené 
Uznesenie č.59/2012 – schválenie štatútu obce Bobot – uznesenie splnené 
Uznesenie č.60/2012 – schválenie výberovej komisie na výber umývačky riadu do ŠJ – 
vyber. komisia zasadala -uznesenie splnené  
Uznesenie č.61/2012- poskytnutie finančného príspevku p. P. Pšenkovi z dôvodu spadnutej 
strechy na rodinnom dome –uznesenie trvá 
Uznesenie č.62/2012- hasičské športové popoludnie – bolo uskutočnené – uznesenie splnené 
Uznesenie č.63/2012- výber audítora na základe prieskumu – audítor bol vybraný - uznesenie 
splnené 
Uznesenie č.64/2012 – dodávateľ PC pre ekonómku – počítač vybraný a zakúpený – 
uznesenie splnené 
 

3. Schválenie spôsobu výstavby obecných nájomných bytov 

Starosta obce predložil poslancom OZ  návrh na schválenie spôsobu výstavby nájomných 
obecných bytov, ktoré boli odprezentované na minulom rokovaní OZ ( 7.9.2012)   a následné 
písomné podklady zaslané poslancom na preštudovanie . Poslanec Ľ. Hloža poznamenal , že 
na dnešnom rokovaní sa schvaľuje len spôsob výstavby  nie ešte realizácia. 
Starosta obce sa vyjadril , že on osobne je za spôsob – odkúpenie už hotových bytov. 
Ing. B. Michalička podotkol, že výstavba nájomných bytov má svoje výhody aj nevýhody , 
a treba si dobre   premyslieť  či obec do týchto projektov pôjde alebo nie.   
Starosta obce povedal, že teraz schvaľujeme len spôsob výstavby , potom oslovíme občanov  
či bude vážny záujem o nájomné byty a až potom by bola samotná realizácia výstavby bytov.  
 

U z n e s e n i e  č .  6 6 / 2 0 1 2  

OZ  v Bobote schvaľuje: 
Spôsob výstavby obecných nájomných bytov formou - 
kúpa hotových bytov  s podmienkou , že k výstavbe 
by sa pristúpilo až,  ak by bol vážny záujem o byty (cca  
20 žiadostí) 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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4. Schválenie VZN č.3/2012 o chove a držaní zvierat na území 

obce Bobot. 

Z dôvodu  dlhodobého a problematického riešenia sťažností občanov na chov stredných 
hospodárskych zvierat starosta obce navrhol zmenu vo VZN č.2/2008 v  §  8 bod 3 písmena 
a.) : 

Pôvodné text :  
Chov stredných hospodárskych zvierat: 

a) chovateľ je povinný pri chove viac ako 6 kusov zvierat splniť požiadavky  §8 
bod 2 písm. a) a b)  

Zmena :  
Chov stredných hospodárskych zvierat: 

b) chovateľ je povinný pri chove viac ako 2 kusov zvierat splniť požiadavky  §8 
bod 2 písm. a) a b)  

 
Jedná sa o zníženie počtu stredných hospodárskych zvierat zo 6 kusov na 2 kusy , to znamená 
, že chovateľ bude môcť bez písomného súhlasu suseda s overeným podpisom chovať len 2 
kusy stredných hospodárskych zvierat. 
Poslanci OZ súhlasili so zmenou a VZN č.3/2012 schválili, schválením VZN č. 3/2012 
o chove a držaní zvierat na území obce  sa  VZN č. 2/2008 ruší.  
 

U z n e s e n i e  č .  6 7 / 2 0 1 2  

OZ  v Bobote schvaľuje: 
VZN č.3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce 
Bobot ( príloha č.1) 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 
5. Schválenie Cenníka reklamy – inzercie na oficiálnej stránke 

obce Bobot 
Ing. B. Michalička predložil starostovi obce Ľ .Tunegovi a poslancom OZ návrh – Cenník 
reklamy – inzercie na oficiálnej stránke obce www.bobot.sk nakoľko dostáva prevažne 
prostredníctvom mailovej komunikácie návrhy na uverejnenie reklamy , resp. inzercie na 
oficiálnej stránke obce Bobota a nie sú jasné podmienky a cena za takéto služby. 
Poslanec Ing. J. Jánošík  poznamenal , že pokiaľ budeme mať určenú určitú formu reklamy 
ako to má vyzerať , prečo nie. Poslanec L. Hloža  povedal ,že on je proti akejkoľvek reklame 
reklamy sú všade kam sa pozrieme , máme peknú stránku prečo je kaziť rôznymi reklamami.  
 

U z n e s e n i e  č .  6 8 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote schvaľuje: 
Cenník reklamy – inzercie na oficiálnej stránke obce  
www.bobot.sk  ( dokument – príloha č.2) 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci (p. D. Zápotočná , Ing. 
B. Michalička , Ing. J. Jánošík , p. J. Marušek ) 
Proti : p. L. Hloža 

 



Obecný úrad Bobot  
 

 

- 5 - 

6.  Rôzne 

Prešetrenie sťažností – Ing. Anton Doktor 
 
Ing. B. Michalička oboznámil starostu obce Ľ. Tunegu a poslancov OZ o skutočnosti , že 
dostal od Ing. A. Doktora elektronickú poštu ohľadom sťažnosti ,ktoré boli adresované 
poslancom OZ a prednesené na rokovaní OZ dňa 7.9.2012 (sťažnosti tvoria prílohu zápisnice 
zo dňa 7.9.2012) Ing. A. Doktor v pošte uvádza , že poslanci OZ majú  prešetriť sťažnosti  
určenou komisiou  , a že by mal byť vypracovaný aj interný predpis na riešenie sťažností. 
Poslanec Ing. Michalička navrhol , aby k sťažnostiam Ing. A. Doktora predložila do budúceho 
rokovania OZ stanovisko hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová . 

 

U z n e s e n i e  č .  6 9 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote ukladá: 
Vypracovať do budúceho rokovania OZ stanovisko hl. 
kontrolórky Ing. V. Filinovej  k sťažnostiam Ing. A. 
Doktora  
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 
Dobrovoľný hasičský zbor: 
 
Poslanec Ing. Michalička sa spýtal na rozpočet, ktorý má DHZ , nakoľko pri požiarnom 
zásahu  zistil , že našim hasičom chýba základné vybavenie (napr. zásahová prúdnica , 
rukavice....)Starosta obce sa vyjadril, že v rozpočte majú ešte dosť financií a môžu si zakúpiť 
čo potrebujú do výšky schváleného rozpočtu. Pani Čerňanská sa zapojila do diskusie 
a poznamenala , že batérie do hasičského auta už zakúpili a potrebovali by taktiež aj uniformy 
(aspoň 10 ks ) 
 

7. Došlá pošta 

Žiadosť o umiestnenie zrkadla  
 
Dňa 12.9.2012 bola do došlej pošty zaevidovaná žiadosť p. A. Michaličkovej o umiestnenie 
zrkadla pri podniku Ludoprint a. s nakoľko je tam neprehľadná zákruta a nie je možné 
bezpečne prejsť z chodníka na autobusovú zástavku . 
Starosta obce navrhol osloviť Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  
Trenčín , či nám pomôžu s  osadením zrkadla (v minulosti v danej lokalite bolo umiestnené ) 
a ak nie zrkadlo zakúpime a osadíme.  
 

U z n e s e n i e  č .  7 0 / 2 0 1 2  

OZ  v Bobote schvaľuje: 
Osloviť Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie Trenčín o osadenie zrkadla pri podniku 
Ludoprint a. s , v prípade nevyhoveniu Obvodného úradu 
pre CDaPK zrkadlo zakúpime a osadíme . 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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Vyjadrenie k umiestneniu videohry. 
 
Právnická osoba Program spol. s. r. o Trenčín požiadala obec Bobot o umiestnenie videohry 
(automatu) pre prevádzku Výčap u Maca . Starosta obec nesúhlasí s umiestením videohry 
nakoľko by sme podporovali hazardné hry. Poslanci OZ sa zhodli na tom , že ak videohra 
bude výherná nesúhlasia s umiestnením a k bude slúžiť len ako hra súhlasia  s umiestnením .   
 
 

U z n e s e n i e  č .  7 1 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote schvaľuje : 
Umiestnenie videohry (automatu )pre prevádzku 
Pohostinstvo u Maca len v tom prípade ak bude automat 
nevýherný. 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci ( p. L.Hloža , Ing. B. 
Michalička , Ing. J. Jánošík , p. J. Marušek ) 
Zdržal sa : p. D. Zápotočná  

 
Žiadosť o vydanie súhlasu obce k zabudovaniu závor 
 
Urbariát Bobotská Lehota  pozemkové spoločenstvo  požiadalo obec Bobot o súhlas 
o vybudovanie závor , ktoré by zabránili vjazdu motorových vozidiel na lesné pozemky  
a posilniť aj prevenciu pred vznikom čiernych skládok ( v zmysle zákonov č. 543/2002 Z. z 
o ochrane prírody a krajiny,  č. 326/2005 Z. z o lesoch a č.300/2005 Z. z trestný zákon)  
Vybudovanie závor by bolo na nasledovných miestach : 

1. pri ceste k Pažitiam 
2. pri p. Kyselicovi – pri parku pri Dome smútku 
3. pri ihrisku 

 
Starosta obce Ľ .Tunega súhlasil s vybudovaním závor a navrhol ešte jednu lokalitu – cesta na  
Chrasky pri PD Bobot. Otváranie závor by sa riešil tak , že kľúče by mali Spoločenstvá -
Urbariát ,  obec Bobot , PD Bobot a poľovníci. 
Poslanec L. Hloža sa vyjadril , že to nie dobré riešenie , prečo napr . hneď za ihriskom , prečo 
nie až pri lese. Aj ostatní poslanci OZ podotkli skutočnosti , že v uvedených lokalitách sú aj 
súkromné pozemky a mi nemôžme obmedzovať  prístup vlastníkov k svojím pozemkom. 
Zhodli sa na tom , že treba zistiť komu pozemky na ktorých sa majú vybudovať závory patria 
, či s tým vlastníci súhlasia  a ak áno ,Urbariát môže podať žiadosť na vybudovanie závor – 
cez drobnú stavbu.    
Po diskusii starosta obce dal návrh na schválenie - vybudovanie závory – lokalita Chrasky.  
 

U z n e s e n i e  č .  7 2 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote neschvaľuje : 
Vybudovanie rampy v lokalite Chrasky  
Za uznesenie hlasovali : 0 poslancov 
Proti : 3 poslanci ( p. L. Hloža , Ing. B. Michalička , p. D. 
Zapotočná) ) 
Zdržali sa : 2 poslanci ( Ing. J. Jánošík , p. J. Marušek ) 

 
Poslankyňa p. Dana Zapotočná odišla z rokovania OZ. 
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Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ 
 
Základná škola s materskou školou Motešice požiadala o finančný príspevok v hodnote 66 
euro na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl „. Nakoľko do školy v Motešiciach chodia aj 
deti s našej obce  starosta obce navrhol schváliť finančný príspevok. 
 

U z n e s e n i e  č .  7 3 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote schvaľuje : 
Finančný príspevok 66 euro pre ZŠ s MŠ Motešice 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci ( p. L. Hloža , Ing. B. 
Michalička , Ing. J. Jánošík , p. J. Marušek ) 

 
Žiadosť o nákup nových školských lavíc a stoličiek pre ZŠ Bobot 
 
Riaditeľ ZŠ Bobot Mgr. I. Lobotka žiada o zakúpenie nových školských lavíc  a stoličiek pre 
žiakov 1. a 2 ročníka v hodnote 1635 euro.. Poslanci OZ súhlasia so zakúpením školských 
lavíc a stoličiek v hodnote cca 1700 euro, výber uskutoční výberová komisia v zložení riaditeľ 
ZŠ Mg. I. Lobotka , poslanec p. J. Marušek a starosta obce Ľ .Tunega.  
 

U z n e s e n i e  č .  7 4 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote schvaľuje : 
Zakúpenie školských lavíc a stoličiek v hodnote cca 1700  
euro 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci ( p. L. Hloža , Ing. B. 
Michalička , Ing. J. Jánošík , p. J. Marušek ) 

 
U z n e s e n i e  č .  7 5 / 2 0 1 2  

OZ V Bobote schvaľuje : 
Výberovú komisiu na výber dodávateľa školských lavíc 
a stoličiek v zložení Ľ. Tunega , J. Marušek a Mgr. I. 
Lobotka 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci ( p. L. Hloža , Ing. B. 
Michalička , Ing. J. Jánošík , p. J. Marušek ) 

8. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť a 
rokovanie OZ ukončil. 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: p. Dana Zapotočná   

 p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

číslo 3/2012 
o chove a držaní zvierat na území obce BOBOT 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v BOBOTE v zmysle § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v 
znení neskorších  zmien a doplnkov a v súlade so Zákonom NRSR č. 488/2002 Z.z. 
o veterinárnej starostlivosti vydáva toto 

 
 

V še obe cne  závä zné  na r iaden ie  o  cho v e  a  d ržan í  zv i e ra t  
na  ú ze mí  obc e  B OB OT  

  
( ď a le j  l en  na r iaden i e )  

 
 

§ 1 

                                     Úvodné ustanovenia 
 

1. Účelom tohto nariadenia je : 
a) upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce 
b) vymedziť práva a povinnosti chovateľov a držiteľov hospodárskych a domácich 
zvierat 
c) zabezpečiť a regulovať chov zvierat 
d)zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci 

2. Chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá zviera chová, vlastní alebo drží.    

3. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na: 
a) chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby 
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré 

platia osobitné právne predpisy 
 
 

§ 2 
Základné ustanovenia 

 
1. Na území obce BOBOT  možno držať a chovať zvieratá pri dodržaní hygienických, 

veterinárnych, stavebných podmienok a za podmienok dodržania všetkých ustanovení 
tohto nariadenia. 

2. Chovom a držaním zvierat na území obce nesmie byť porušovaný zákon o veterinárnej 
starostlivosti, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ako aj zásady 
týkajúce sa občianskeho spolužitia podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. 
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3. Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy. 
 
 

§ 3 
Rozsah nariadenia 

 
 

1. Nariadenie sa vzťahuje na chov a držanie týchto zvierat: 
a) veľké hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, kôň, osol, mulica, poník a pod.) 
b) stredné hospodárske zvieratá (ošípaná, koza ,ovca a pod.) 
c) malé a drobné hospodárske zvieratá (hydina, králik a pod.) 
d) holuby 
e) kožušinové zvieratá chované pre kožušiny (nutria, činčila, norka a pod.) 
f) domáce zvieratá (pes, mačka a pod.) 
g) včely 
h) malé exotické zvieratá (korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.) 
i) ostatné 

 
§ 4 

Obmedzenie pre chov a držanie zvierat 
 

1. Držať zvieratá uvedené v § 3 písm. a) až e) je povolené len v domoch, ktoré majú 
charakter  rodinného domu s výmerou väčšou ako 400 m². 

2. Zvláštne obmedzenia sú upravené samostatne pri vymedzení chovu jednotlivých 
druhov zvierat. 

3. Povolenie na chov chránených živočíchov, alebo obchodovanie s nimi vydáva 
Ministerstvo životného prostredia SR, bez ktorého nie je chov chránených zvierat na 
území mesta povolený. 

4. Zviera nesmie rušiť nočný kľud nadmerným hlukom. 
 
 

§ 5 
Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa, držiteľa zvierat. 

 
1. Chovateľ, majiteľ, alebo držiteľ má právo na chov zvierat len za podmienok daných 

zákonom č. 488/2002 Z.z. a za podmienok stanovených týmto nariadením, ak: 
a) zabezpečí dostatočnú výživu 
b) riadne sa o zviera stará 
c) zviera umiestni v priestore zodpovedajúcom jeho fyziologickým potrebám a 

správaniu 
d) zvieraťu zabezpečí voľnosť pohybu 

2. Chovateľ, majiteľ, držiteľ zvieraťa je povinný: 
a) dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného 

zvieraťa, správne manipulovať a skladovať potravu a mať zabezpečenú 
hygienickú likvidáciu exkrementov 

b) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby toto nerušilo, neobmedzovalo a 
neohrozovalo spoluobčanov a ich majetok 

c) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných 
priestranstvách a v spoločných priestoroch obytných domov 
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d) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou 
správou nechať zviera zaočkovať prostredníctvom súkromných veterinárnych 
lekárov a pri ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie 

e) dať zviera, ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu 
lekárovi, výsledok vyšetrenia odovzdať poškodenej osobe, alebo jej 
zákonnému zástupcovi, ktorý doručí výsledok vyšetrenia ošetrujúcemu 
lekárovi a dodržať určené veterinárne karanténne opatrenia, určené ošetrujúcim 
veterinárnym lekárom  

f) chovateľ, majiteľ, resp. držiteľ je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie 
uhynutého zvieraťa ( kadáveru ) a jeho likvidáciu cestou asanačného podniku, 
iný spôsob likvidácie nie je povolený 

3. Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť 
Obecnému úradu, ktorý im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú 
činnosť fyzických osôb v poľnohospodárstve upravujú príslušné všeobecne platné 
právne predpisy. 

4. Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne a hygienické 
predpisy a nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť 
občanov a nesmie poškodzovať ich majetok. 

5. Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce 
jeho fyziologických a etnologickým potrebám so zreteľom na druh hospodárskeho 
zvieraťa. 

 
 

§ 6 
Priestorové a stavebné požiadavky 

 
1. Stavby (chlievy, hnojiská, močovkové nádrže a pod.) a voľne ohradené výbehy musia 

byť situované do odľahlých častí pozemkov (koniec dvora, záhrady). Medzi objektmi, 
v ktorých majú byť hospodárske zvieratá umiestnené alebo výbehom, kde sa zvieratá 
združujú a stenou najbližšieho rodinného domu s oknom musí byť dodržaná 
minimálna vzdialenosť 15 m, pričom ak to miestne pomery dovoľujú je potrebné túto 
vzdialenosť zväčšiť až na 25 m.  

2. Vzdialenosť uvedených objektov a priestorov od steny rodinného domu, v ktorej nie 
sú umiestnené okná sa môžu znížiť na 10 m, so súhlasom majiteľov susedných 
nehnuteľností.  

3. Vzdialenosť zariadení na chov zvierat od uličnej čiary (čelnej aj bočnej) musí byť 
minimálne 10 m. Ak to pomery dovoľujú, je potrebné dodržiavať vzdialenosť 15m.  

4. Majiteľ, chovateľ, držiteľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o to, aby 
objekt slúžiaci na chov hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na 
vodotesnú žumpu. Vzdialenosť objektov, v ktorých sú zvieratá umiestnené musí byť 
od vodného zdroja najmenej 15 m. Hnoj z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, 
kuríny a pod.) treba denne odstraňovať, ukladať do dôkladne izolovaných jám 
(zásobníkov) a kompostovať. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 35 m 
od individuálnych alebo verejných  vodných zdrojov. Hnojisko musí byť dimenzované 
tak, aby sa doň zmestila polročná produkcia exkrementov držaných zvierat 

5. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný zabezpečiť svoj chov tak, aby spĺňal 
všetky priestorové a stavebné požiadavky uvedené v tomto nariadení a aby hlukom, 
pachom a inými nečistotami z chovu nenarúšal a neznečisťoval životné prostredie 
svojich susedov.  

6. Chovateľ hospodárskych zvierat je povinný postarať sa o sústavné ničenie hlodavcov, 
hmyzu a obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov dezinfekciou. 
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§ 7 
Technické a hygienické podmienky 

 
1. Chovatelia 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.   

2. Nebezpečné nákazy, veľmi nebezpečné nákazy a podozrenia z takýchto nákaz alebo 
uhynutie zvierat sú chovatelia povinní ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi a 
obecnému úradu a bez prieťahov vykonať nimi nariadené opatrenia. 

 
 

§ 8 
Práva  a povinnosti chovateľov a držiteľov zvierat 

 
1. Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. Vstup 

so zvieraťom je zakázaný na cintorín  a do budov vo vlastníctve obce. 
Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. 

2. Chov veľkých hospodárskych zvierat: 
a) chovateľ je povinný ohlásiť obecnému úradu chov zvierat pred začatím chovu 
b) chov zvierat je povolený len s písomným súhlasom najbližších susedov s 

úradne overeným podpisom; za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú 
aj vlastníci vzdialenejších nehnuteľnosti, pokiaľ sa ich môžu dotýkať 
nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat (napr. zápach). 

3. Chov stredných hospodárskych zvierat: 
c) chovateľ je povinný pri chove viac ako 2 kusov zvierat splniť požiadavky  §8 

bod 2 písm. a) a b)  
4. Malé a drobné hospodárske zvieratá: 

a) chovateľ je povinný pri chove viac ako 100 kusov zvierat splniť požiadavky §8 
bod 2 písm. a) a b) 

5. Holuby: 
a) chovateľ je povinný pri chove viac ako 50 kusov zvierat splniť požiadavky §8 

bod 2 písm. a) a b) 
6. Kožušinové zvieratá: 

a) chovateľ je povinný pri chove zvierat splniť požiadavky §8 bod 2 písm a) a b) 
7. Domáce zvieratá: 

a) každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencií 
psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie 
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v 
mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec. 

b) chov 3 a viac psov je povolený len s úradne overeným písomným súhlasom 
susedov 

c) voľný pohyb psa sa zakazuje na celom území obce 
d) vstup so psom je zakázaný na miestny cintorín, do areálu základnej školy, 

materskej školy a do areálu zdravotného strediska 
e) vodiť psa môže len osoba, ktorá je na to fyzicky a psychicky spôsobilá 
f) chov mačiek je povolený na celom území obce pri dodržiavaní hygienických a 

veterinárnych predpisov. 
Mačky je zakázané chovať v školách, detských  a zdravotných zariadeniach, 

zariadeniach zabezpečujúcich stravovanie  a výrobu potravín a spoločných 
priestoroch obytných domov 

8. Včely: 
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a) Na území obce je možné umiestniť včelstvá v oplotených záhradách pri 
individuálnej bytovej výstavbe a v záhradkárskych osadách, ako aj v 
oplotených areáloch právnických osôb. 

9. Chov malých exotických zvierat: 
a) Chov malých exotických živočíchov je povolený na celom území obce mimo 

spoločných priestorov v obytných domoch. 
b) Chov zvierat alebo živočíchov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre 

zdravie alebo život človeka je zakázané. 
10. Ostatné: 

a) Chovateľ ostatných zvierat je povinný spĺňať požiadavky §8 bod 2 písm. a) a 
b) tohto nariadenia. 

 
 

§ 9 
 Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta 

obce, poverení pracovníci obecného úradu,  poslanci obecného úradu, poverení 
členovia komisií obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce BOBOT. 

2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia budú fyzické osoby 
postihované podľa ustanovení § 46, 47,48, 49 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 

3. Obecný úrad môže pri porušení ustanovení tohto nariadenia uložiť pokutu do 165,97  
€ 

4. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do 
výšky 1659,69 € Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá ten, 
kto za právnickú osobu konal, alebo mal konať a ak ide o konanie na príkaz ten, kto 
dal na konanie príkaz. 

5. Z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže obec Bobot 
v súčinnosti s Okresnou veterinárnou správou obmedziť chov zvierat, zakázať ho, 
alebo vykonať likvidáciu chovu zvierat v určenom termíne. 

 
 

§ 10 
Prechodné ustanovenia 

 
1. Doterajší chov zvierat na území obce bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po 

nadobudnutí jeho účinnosti. 
2. Pokiaľ sa k chovu zvierat vyžaduje súhlas obce, prípadne  súhlas iného orgánu, 

fyzickej či právnickej osoby a doposiaľ sa nepožadoval, je chovateľ povinný si tento 
zabezpečiť do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia. 

 
§ 11 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení o chove a držaní zvierat na území obce 
Bobot sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bobote dňa 17.10.2012  , uznesením číslo 
67/2012  
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2. Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot 
nadobúda účinnosť dňa 1.11.2012 , nadobudnutím právoplatnosti VZN č.3/2012 sa 
ruší VZN č.2/2008 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot 

 
 
Návrh VZN č. 3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot vyvesené na obecnej 
tabuli dňa :  14.9.2012 
 
Návrh VZN č. 3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot zvesené z obecnej tabule 
dňa :  8.10.2012 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................... 
     Ľubomír Tunega     
        starosta obce 
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9. Reklamný článok 

Obsah (nadpis, podnadpis, text) dodaný objednávateľom, zverejnený v rámci oznamov, 
pričom sa bude postupne zaraďovať nižšie pod ďalšie zverejnené články. V rámci článku 
môže byť uverejnená jedna linka s popisom. 
Obce sa zaväzuje, že článok bude medzi prvými tromi článkami po dobu dvoch týždňov. 
 

 
Obrázok 1: Reklamný článok 

 
Cena: 5 € za jeden článok 
 

10. Upozornenie na článok 

Upozornenie na článok v rámci časti Akcie bude zverejnené po zaplatenú dobu. 
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Obrázok 2: Upozornenie na článok 

 
Cena: 2 € za jeden mesiac 
 

11. Reklamný banner 

Reklamný banner, ktorý dodá objednávateľ v pravej časti stránky na jeden rok: 
 

11.a. Veľkosť maximálne do 190 x 100 pixelov 

 
Obrázok 3: Reklamný banner 190 x 100 

 
Cena: 10 € 
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11.b. Veľkosť maximálne do 190 x 200 pixelov 

 
Obrázok 4: Reklamný banner 190 x 200 

 
Cena: 20 € 
 

11.c. Veľkosť maximálne do 190 x 300 pixelov: 

 
Obrázok 5: Reklamný banner 190 x 300 
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Cena: 30 € 
 

11.d. Väčšie veľkosti alebo dlhšie obdobia 
Väčšie veľkosti reklamného banneru ako je 190 x 300 pixelov, alebo dlhšie obdobia ako jeden 
rok sa určia individuálne po prerokovaní OZ. 
 

12. Pravidlá pre reklamu 

a) Obsah a grafickú podobu reklamy dodáva objednávateľ súčasne na mailové adresy: 
- starosta@bobot.sk 
- ou@bobot.sk 
- admin@bobot.sk  

 
b) Obsah musí byť v súlade s platnými zákonmi SR. 

 

13. Odpustenie poplatku 

Odpustenie poplatku za reklamu – inzerciu na oficiálnej stránke obce www.Bobot.sk nemusia 
uhradiť: 

a) Školské zariadenia 
b) Občania s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Bobot 
c) Všetky neziskové organizácie pôsobiace v obci Bobot 
d) Športové kluby a spolky 
e) Štátne orgány a orgány samosprávy 
f) Zdravotnícke zariadenia 
g) Subjekty schválené OZ 

 
 
 


