
Chov domácich zvierat 

 

Chovať, resp. mať v držbe psov, mačky a iné zvieratá je dovolené len pokiaľ tieto zvieratá nespôsobujú 

hygienické závady alebo nečistotu a neobťažujú, prípadne neohrozujú obyvateľov domu v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením mesta. 

Vlastníci domácich zvierat sú povinní dbať na to, aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedostatky 

alebo nečistotu v bytovom dome a v okolí domu, sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo k obťažovaniu 

a ohrozovaniu obyvateľov bytového domu. 

Užívateľ, ktorý chová alebo má v držbe zviera, musí zabezpečiť základné hygienické, veterinárne 

a bezpečnostné opatrenia a opatrenia proti svojvoľnému úteku zvieraťa. Pravidlá chovu domácich 

zvierat musí byť v súlade s všeobecne záväznými predpismi o ochrane zvierat, najmä predpismi 

Ministerstva pôdohospodárstva SR, Krajskej a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. 

Každý pes, držaný nepretržite po dobu viac ako 90 dní na území SR, podlieha evidencii psov. Držiteľ je 

povinný prihlásiť psa do evidencie vedenej na Mestskom úrade Veľký Meder v lehote do 30 dní od 

uplynutia 90 dňovej lehoty. 

Zvieracie exkrementy je povinný bezodkladne odstrániť a zlikvidovať. 

Je zakázané chovať alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných priestoroch. 

Psa nemožno ponechať v uzavretom priestore (byte) bez možnosti močenia a vyprázdňovania dlhšie 

ako 12 hodín denne. Zvieracie exkrementy je povinný bezodkladne odstrániť a zlikvidovať. 

V bytovom dome sa nesmú chovať úžitkové zvieratá. Je zakázané zriaďovať v byte chovné stanice, 

ktoré by slúžili k chovu zvierat za účelom ich predaja. 

Vodiť psa mimo bytu môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať 

v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval 

človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku. 

Pes sa v spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach nesmie pohybovať bez vodítka (výnimkou 

je prípad, ak ho majiteľ nesie na rukách  alebo v košíku alebo taške). 

Za domáce zviera vždy zodpovedá držiteľ domáceho zvieraťa alebo osoba, ktorá nad ním vykonáva 

dohľad. Držiteľ domáceho zvieraťa chovaného v bytovom dome zodpovedá za všetky škody spôsobené 

týmito zvieratami. 

Vlastník domáceho zvieraťa musí zabezpečiť, aby zviera neobťažovalo iných užívateľov a ich 

návštevníkov nad mieru primeranú pomerom. Zviera, ktoré bude ohrozovať alebo ohrozí, či poškodí 

zdravie alebo majetok ostatných užívateľov, nemôže byť naďalej chované v bytovom dome. Na základe 

rozhodnutia vlastníkov bytov o odstránení nepríjemné zvieraťa z domu je držiteľ tohto zvieraťa 

povinný nechovať ho naďalej v bytovom dome. 

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, záväzky alebo práva každého druhu, spôsobené alebo 

spojené s poškodením alebo poranením domácimi zvieratami. 


