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Vec : Usmeľnenie postupu pľi ľegistľácii chovov hospodáľskych zvieľat _ doplnené
Štátna veteľinárna a potravinová správa Slovenskej ľepubliky (ďalej ako ,,ŠVPSSR";
podl'a $ 6 ods. 2 písm. a) zákona č.3912007 Z. z. o veterináľnej staľostlivosti v znení neskoľšíchpľedpisov, ktoľý sa od 01.09.2018 zmenil zákonom č,. 18412018 Z. z', ktoý mení
adoplňa zákon č 3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti vznení neskorších pľedpisov
aktoľým sa menia adopĺĺajĺniektoľézákony, (d'alej Ien,,zákon";, usmeľňuje posiup regio_
nálnych veterináľnych a potľavinových spľáv (d'alej len ,,RVPS") pľi registrácii chovov hospodárskych zvierat podl'a $ 40a zákona.
Podrobné podmienky registrácie chovu hospodárskych zvieľat do Centrálnej evidencie hospodáľskych zvierat (platí aj pľe včely od 1 .1.20l 9) sú upravené a vymedzené v ustanovení $ 40a
zákona, ktoré nadobudlo účinnosťdňa 0l.09.2018.
Registľácia chovu hospodáľskychzvierat sa vzťahuje na druhy zvieratvymedzené v $2
ods. 4) zákona é. 19411998 Z. z. o šl'achtenía plemenitb e v znení neskorších pľedpisov a teda
sa vzťahuje na zvieratá podčel'ade Bovinae vľátane rodu zubor a ľodu tur (d'ale.i len ,,hovädzí
dobytok'')' zvieratá druhov kôň a somár a ich kľíženec(d'alej len,,koňovitézvieratá"), ošípané, ovce, kozy' králiky, koŽušinove zvieratá, hydina' vtáky, včely medonosné a dľuhy sladko_
vodných rýb okrem rýb okrasných, ktoľésú hospodáľsky významné. Hospodársky významné
zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účelyich ekonomického zhodnotenia.
Na registráciu chovu hospodárskych zvieľat sa nevzt'ahujú pľedpisy o spľávnom konaní
($52 písm. u) zákona).
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Zékon ustanovuje náležitosti žiadosti vlastníka hospodárskych zvierat, drŽite|'a hospodárskych zvieľat alebo osoby oprávnenej disponovať s hospodáľskymi zvieľatami, a to konkrétne
žiadosť (vzoľ v prílohe č. 1 listu) musí obsahovať:
a) meno, pľiezvisko, adľesu tľvalého pobytu a rodné číslo,ak ide o fyzickú osobu, obchodné
meno' miesto podnikania a identifikačnéčíslo,ak ide
fyzickú osobu-podnikatel'a,
a obchodné meno' sídlo a identifikačné číslo,ak ide o pľávnickú osobu,
b) adresu chovu alebo adľesu miesta vykonávania činnosti,
c) dľuh arozsah vykonávanej činnosti'
d) meno, pľiezvisko a adľesu tľvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych

o

zvierat,
e) doklad preukazujúci opľávnenie uŽívaťpozemok, na ktorom má byť zľiadený chov
hospodáľskychzvierat, a oprávnenie uŽívaťstavbu na chov hospodáľskychzvierat,
f) prílohou je vyplnené tlačivo na ľegistľáciu chovu hospodárskych zvierat do centľálnej evidencie hospodársky ch zv ierut.

Pri registľácii chovu hospodáľskych zvieľatje nutné aby veteľináľny inšpektor posúdil
spôsobilosť objektu/miesta, kde má byť nový chov ľegistrovaný. Spôsobilosť objektu na chov
hospodárskeho zvieľaťa sa ľozumie splnenie zdkonných požiadaviek týkajúcich sa pľiestoľových, technických, mateľidlnych, peľsondlnych požiadaviek podl'a osobitných pľedpisov
(napľ. ochrana zvierat, krmiva' vŽv) aveterinárne požiadavky podl'a zélkona. Veterinárni
inšpektori RVPS pľi kontrole objektu na chov hospodáľskychzvierat V prvom rade kontľolujú
pohodu zvierat tzv. podmienky chovu a optimálne podmienky pre zvieratá (dostatočný ustajňovací pľiestoľ' výbeh, dostatok vody' kľmív,podstielku, pľiestoľ na hnoj atd'.).
Po splnení požiadaviek podl'a zákona majú inšpektori RVPS právo vyžadovat' od vlastníka
hospodtÍľskych xvieľat, držitel'a hospodtÍľskych zvieľat alebo osoby opľdvnenej disponovat'
s hospodtÍľskymi zvieľatami doklad preukazujúci opľdvnenie užívat'pozemok a stavbu

Ak žiadatel' o ľegistľtÍciunie ie vlastntkom pozemku a stavby, dokladom môže byt':
l. nájomná zmluva na užívanie pozemku a stavby, na ktoľom má byť zriadený chov hospodárskych zvierut. Nájomná zmluvaje dohoda dvoch strán o vyuŽívanípozemku a stavby na
chov hospodárskych zvierat, dôleŽité je aby v nájomnej zmluve bolo uvedené: kto pľenajíma,
komu pľenajíma' čo sa pľenajíma, d'alej musí byť uvedené číslopaľcely, dátum od kedy do
kedy sa predmet pľenajíma, pre aký počet a druh zvieľat. Nie je potľebnéoverenie zmluvy
(podpisov) notáľom.
2. podnájomná zmluva v prípade' ak mu bolo vydané ľozhodnutie okľesnéhoúradu o vzniku
podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhľadnému pozemku v prospech vlastníka podl'a $
12b zákona é. 504/2006 Z.z. o nájme polhohospodárskych pozemkov, pol'nohospodáľskeho
podniku a lesných pozemkov a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
V doklade musí byť uvedené číslopaľcely, na základe ktorej veterináľny inšpektor RVPS
stiahne cez portál over Si list vlastníctva k danej paľcele, ktorý bude súčasťouŽiadosti
o registľáciu hospodárskeho chovu.

Ak žiadatel' o registrdciu ip_ylgsluikaupozemku a stavby:
- musí uviesť číslopaľcely v žiadosti o registľáciu chovu hospodárskych zvieľat. Veteľináľny
inšpektor cezporÍá| oveľ Si stiahne list vlastníctva kdanej paľcele, ktoľý bude súčasťoužiadosti.
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Ak je pozemok resp. stavba, ktorý žiadatel' uvedie v žiadosti o ľegistráciu v podielovom spoluvlastníctve' musí žiadatel' preukázato súhlasné stanovisko (ľesp. spoločnúdohodu na
základe väčšinyhlasov) ostatných podielových spoluvlastníkov, že si môže chov zaľegistľovato na tomto pozemku, pľetože podl'a $ 139 ods. 2 občianskeho zákonníka o hospodáľení so spoločnou vecou ľozhodujú podieloví spoluvlastníci väčšinoupočítanou podl'a
vel'kosti podielovo na základe spoločnej dohody. (Podielové spoluvlastníctvo predstavuje
vlasÍníclĺyvzt'ah viacerych osôb (minimólne dvoch) k tej istej veci. Podiel vyjadľuje mier?l,
akou sa spoluvlastníci podieľajú na próvach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvĺastnícna k spoločnej veci' Každý z podielových spoluvlastníkov má určiý podiel na veci. Všeĺci
spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spoločne.j veci presne
vymedzenú či vyčlenenúčasť(ak sa nedohodnú inak.) Platí teda, že ak ako podielový spoluvlastník vlastnĺ I/3-nový podiel na uľčitompozemku, nevlastní presne vymedzenú plochu vo
vým.eľe I/3 z ceĺej plochy pozemku, ktoľúby mohol ako výlučný vlastníkužh,at'' Pri rozhodovaní o hospodáľení so spoločnou ýecou sa uplatňuje vdčšinovýpľincíp, ktoý však nie je založený na počte spoluvlastníkov, aĺe na veľkosĺi ich podielov. Spoluvlastník, ktoý bol pľehlasovaný a ktoý nesúhlasíso spôsobom hospodárenia so spoločnou vecou, o kĺorom. sa
rozhodlo vcičšinouhlasov, sa musí rozhodnutiu vdčšinypodriadit', alebo sa nôže obrátiť
na súd')

Ak

žiadate|' Žiada o ľegistľáciu chovu hospodáľskych zvierat v stavbe' ktoľá podl'a zákona č.
71l1967 Zb. o'územnom plánovaní a stavebnom poriadkrr (stavebný zákon) vznení neskoršíchpredpisov (,.d'alej len " stavebný zákon") patrí do kategóľie dľobná stavba, ktorá podl'a
stavebného zátkona podlieha ohláseniu dľobnej stavby na príslušnomstavebnom úľadea ktoľá
sa nezapisuje do listu vlastníctva (napr. prístľešlEnespojené so Zemou pevným základom), je
Žiadatel'o ľegistráciu povinný preukéaať sa orgánu veterináľnej spľávy písomným oznámením stavebného úľadupodl'a $ 57 ods. 2 stavebného zákona, že pľoti uskutočneniu takej
stavby podl'a podaného ohlásenia nemá námietky. Súčasťouoznámenia je aj jednoduchý
situačný výkres dľobnej stavby. Dôležité je si skontrolovať v oznámení, či stavba bola ohlásená pokial'ide o druh' účela rozsah stavby ako stavba na chov hospodárskych zvieľat.

Za drobne stavby sa považujústavby, ktoľé majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
(napr. pľe stavbu na binanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pľe stavbu na výrobu a
skladovan'ie, pre stavbu na individuáĺnu relrľeáciu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvnit' životné
prostredie, a to prízemné stavby, ak ich zastavand plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,
napríkĺadkôln.e, práčovne, letné kuchyne, prístrešĺql,zariadenia na nádoby na odpadlql, stavby na chov drobného zvieľatstva' sauny, úsch.ovne bicyklov a detslqlch kočíkov,čakórne a
stavby športových zaľiaden). MôŽeme sem preto zaradiť aj prístrešky na chov a odpočinok
zvierat.

To' či uvedená dľobná stavba môže /nemôže podstatne ovplyvnit' životnépľostľedie je predmetom skúmania stavebného úľadu, nie oľgánu veteľináľnej správy!
V hoľe uvedených prípadoch veteľináľny inšpektor RVPS preveľí či súhlasia informácie uvedené v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvieľat spolu s listom vlastníctva,

príp. nájomnou zmluvou, podnájomnou zmluvou resp. písomným oznámením stavebného
úľadu,Že proti uskutočneniu stavby podl'a podaného oznámenia nemá námietky.

Veteľinárny inšpektor RVPS
držitel' v žiadosti o ľegistľáciu a pľeveľíchovné pľiestory/miesto chovu. o zisteniach na
mieste napíšeUľadný záznam o veteľináľnej kontrole (d'alej len ,,úradný záznaln"), v ktorom
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popíše stav daného objektu/miesta a s ním súvisiace všetky zistenia v čase veterinárnej kontľoly na mieste. V zisteniach musí byt'minimálne uvedené:
plánovaný druh zvierat, kategória zvierat, maximálny počet chovaných zvietat
pľiestorové podmienky na dľŽanie zvierut, sklady kľmiva, stelivo, hnoj
technické paľametre
materiálne vybavenie
peľsonálnezabezpečenie
Súľadnice objektu/miesta chovu je moŽné zistiť obvyk|ým zauŽívaným spôsobom cez Veteľináľny infoľmačnýsystém (GIS súľadniceX a Y) alebo cez google maps (GPS súľadnice Lng.
aLat. ). Podl'a GPS súľadnícpomocou aplikácie google maps V mobilnom telefóne (popis
postupu použivania aplikácie google maps je prílohou
č' 2 tohto |istu). GPS súradnice môže veteľinárny inšpektor zistiť aj v úrade pomocou google
maps a následne pľi $lzickej kontľole si dané miesto overiť.
Súradnice zapiše do úradnéhozáznamu.

-

Pozemky nezistených vlastníkov (nevyspoľiadané) sú v spľáve Slovenského pozemkového
fondu (SPF)' ktoľý pľenajímatieto nehnutel'nostinazéklade zmluvy.
V pľípade' Že ide o pozemok' ktoľý je nevyspoľiad aný, aleje v spľáve SPF, potom je Žiadatel'
o ľegistráciu povinný pľedloŽiť nájomnú zmluvu od SPF.
Pokial' daný objekt/miesto bude spĺRaťveterinárne požiadavky na chov uvedených dľuhov
zvierat, veterináľny inšpektoľ RVPS potvrdí tlačivo ,,Registľácia chovu" a uvedie dátum potvľdenia. Uvedie GPS súľadnicezapísane v úradnom zénname v tvaľe Lng. a Lat. (nemusia
byť konveľtované do GIS X a Y vo VIS-e). Veteľináľny inšpektoľ preveľí podl'a CEHZ, č,i na
daných súľadniciach alebo adrese nieje už zaľegistľovaný iný chov.
Kópia potvľdeného tlačiva zostane prílohou k úľadnémuzáznamu a žiadosti o ľegistľáciu choVu hospodáľskych zvierat. Celá dokumentácia k ľegistľácii chovu musí bŕ uložená
a dostupná na RVPS počas doby aktívneho chovu a ešte aj tri ľoky po zľušeníchovu (Zľuš)
a chovuo ktorý sa stane neaktívnym (napr. NeakPas).

RVPS žiadosť o ľegistľáciu chovu hospodáľskych zvierat zaeviduje vo svojej inteľnej evidencii.

Z dôvodu, obmedzenia svojvol'ného dopĺňania dľuhov zvierat do už potvľdeného tlačiva po
jeho potvľdení na RVPS a odovzdaní chovatel'ovi, je moŽné dané tlačivo zaslať priamo
z RVPS do CEHZ alebo iným spôsobom znemožniťdoplnenie iného druhu zvieľat do tlačiva
ako boli skontrolované napľ. políčkapľe dľuh zvierat, ktoľéneboli pľedmetom úradnej kontľoly škrtnúťa potvľdiť pečiatkou veterináľneho inšpektoľa RVPS, ktoľý vykonal kontrolu
a podpisom,

Pokial'objekt nespĺňa požiadavky na chov zvierat inšpektor RVPS neukladá opatrenia na odstľánenie nedostatkov, ale v úradnom zázname uvedie do zistení, Že daný objekt nie je spôso_
bilý na chov zvieľat daného druhu a tlačivo ,,Registľácia chovu" nepotvľdí. Je vhodné si
k zisteniam uvedených v úľadnomzázname vyhotoviť fotodokumentáciu a tiež uviesť názov
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zariadenia ktorým bola fotodokumentácia zhotovená. Fotodokumentdciu je možnévyhotovov at' le n s l užo b ný mi zar iad e n i ami (mo b il, foto ap ar dt, k amer a).

Riaditelia ľegionálnych veteľináľnych a potľavinových spľáv zabezpeéia, aby toto
usmernenie mali k dispozícií všetci úradníveterináľni lekári - veterinárni inšpektoľi, ktorí
vykonávajú veterináľne kontroly na úseku identifikácie a ľegistľácie zvieľat,zdravia a ochrany
prozvierat, úseku hygieny potravín živočíšnehopôvodu a na úseku vedl'ajších živočíšnych
postupov..
postupovali
podl'a
pôsobnosti
RVPS
a
uvedených
duktov v
S pozdľavom
potÍaÝinová spľáva
"l
Slovenskei rtPubhKY

Sútna veterináľna

Botanická l7
842 13 BRďtĺsLAvA

@

Prof. MVDr. Jozef Bíľeš,DrSc.
ústredný riaditel'

Pľílohy:
1. Žiadosť o ľegistľáciu chovu hospodáľskych zvierat
2. Popis postupu pouŽívania aplikácie google maps
Na vedomie:
Ministerstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR, odboľ živočíšnychkomodít
Plemenáľske s|užby, š.p.
Plemenárska inšpekcia SR
Po lhohospodáľska platobná agentúľa
Komoľa veteľináľnych lekárov SR
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