
 
VZN o chove včiel v obci Spišský Štiavnik č. 4/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik  na základe § 53 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie obce Spišský 
Štiavnik v rámci určenia podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci 
 vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie 
číslo 4/2019 

 
Účelom tohto nariadenia je: 
1. usmerňovať chov včiel a tým zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce 
obyvateľov obce 
2. preventívnu ochranu života a zdravia občanov a návštevníkov obce, pričom život a zdravie 
človeka ja pokladané za najvyššiu prioritu 
 

Základné ustanovenie 
 
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Spišský Štiavnik 
2. Na území obce možno chovať a držať včely len ak budú dodržiavané platné zdravotné, 
veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona 39/2007 Z/z o veterinárnej starostlivosti a len ak sa 
dodržia obmedzenia uvedené v tomto všeobecnom záväznom nariadení. 
 

Vymedzenie pojmov 
 
1. Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
je vlastníkom včiel 
2. Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá, hoci len prechodne, chová alebo drží včely 
3. Držiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie zodpovedná osoba manipulujúca s včelami 
 

Úplný zákaz chovu a držania včiel 
 
 V intraviláne obce Spišský Štiavnik sa zakazuje chov a držanie včiel v nasledujúcich lokalitách: 
1. v areáli základnej a špeciálnej školy 
2. v areáli materskej školy 
3. na kostolnom dvore 
4. na cintoríne 
5. v športovom areáli 
6. v areáli Domu opatrovateľskej služby 
7. na Mariánskom námestí 
8. pred Obecným úradom 
9. pred Urbárskym domom 
10. pred predajňami potravín 
 



 
Povolenie chovu a držania včiel 

 
Chov a držanie včiel je dovolené, len ak sa spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 
1. ak neohrozuje život a zdravie občanov a návštevníkov obce 
2. včelstvo je umiestnené minimálne vo vzdialenosti 100m od úplného zákazu chovu a držania 
včiel 
3. včelstvo je vzdialené minimálne na 100m od zastávok verejnej hromadnej dopravy 
4. včelstvo je vzdialené minimálne na 25m od verejných komunikácií, hlavne chodníky a 
hlavné cesty 
 

Oznamovacia povinnosť 
 

Chovateľ je každoročne povinný do 21.3. nahlásiť počet a umiestnenie včelstiev v intraviláne obce, 
prípadne každú zmenu, ktorú vykoná po tomto dátume. Je zároveň povinný umožniť kontrolu 
množstva a umiestnenia včelstiev komisii, ktorú určí OZ. 
 

Sankcie 
 
V prípade, že toto nariadenie nebude dodržiavané 
1. OZ vyzve držiteľa aby zjednal nápravu do 15 dní. 
2. Ak držiteľ túto lehotu nesplní OZ, vyzve chovateľa včiel, aby zjednal nápravu do 15 dní a 
držiteľovi udelí pokutu vo výške  50€, 
3. Ak chovateľ túto lehotu nesplní OZ, vyzve majiteľa včiel, aby zjednal nápravu do 15 dní a 
chovateľovi udelí pokutu vo výške  200€, 
4. Ak majiteľ túto lehotu nesplní, OZ majiteľovi udelí pokutu vo výške  1000€ a požiada 
orgány činné trestnom konaní aby začali jednanie vo veci porušovania VZN 
5. Ak chovateľ nedodrží oznamovaciu povinnosť, udelí chovateľovi pokutu vo výške 50€ 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Spišskom 
Štiavniku číslo 142/2019  zo dňa  25.11.2019 a účinnosť nadobúda dňa 13.12.2019.     

 
 
V Spišskom Štiavniku  27.11.2019 

 

 

 

        Bc. Mária Kleinová 

           starostka obce 
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