Regionálna veterinárna a potravinová správa
K veterine 5001/4, 905 01 Senica
Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6
ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorý
sa od 01.09.2018 zmenil zákonom č. 184/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej
len „RVPS“) pri registrácii chovov hospodárskych zvierat podľa § 40a zákona.
Podrobné podmienky registrácie chovu hospodárskych zvierat do Centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat (platí aj pre včely od 1.1.2019) sú upravené a vymedzené v ustanovení § 40a zákona, ktoré
nadobudlo účinnosť dňa 01.09.2018.
Registrácia chovu hospodárskych zvierat sa vzťahuje na druhy zvierat vymedzené v §2
ods. 4) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe v znení neskorších predpisov a teda sa vzťahuje na zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"),
zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb
okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované
na účely ich ekonomického zhodnotenia.
Na registráciu chovu hospodárskych zvierat sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní (§52
písm. u) zákona).
Zákon ustanovuje náležitosti žiadosti vlastníka hospodárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat
alebo osoby oprávnenej disponovať s hospodárskymi zvieratami, a to konkrétne žiadosť (vzor v prílohe č. 1 listu) musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu–podnikateľa, a obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
f) prílohou je vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat.
Pri registrácii chovu hospodárskych zvierat je nutné aby veterinárny inšpektor posúdil spôsobilosť objektu/miesta, kde má byť nový chov registrovaný. Spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho
zvieraťa sa rozumie splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa priestorových, technických, materiálnych, personálnych požiadaviek podľa osobitných predpisov (napr. ochrana zvierat, krmiva, VŽP)
a veterinárne požiadavky podľa zákona. Veterinárni inšpektori RVPS pri kontrole objektu na chov
hospodárskych zvierat v prvom rade kontrolujú pohodu zvierat tzv. podmienky chovu a optimálne
podmienky pre zvieratá (dostatočný ustajňovací priestor, výbeh, dostatok vody, krmív, podstielku,
priestor na hnoj atď.).
Po splnení požiadaviek podľa zákona majú inšpektori RVPS právo vyžadovať od vlastníka hospodárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat alebo osoby oprávnenej disponovať
s hospodárskymi zvieratami doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu.
Ak žiadateľ o registráciu nie je vlastníkom pozemku a stavby, dokladom môže byť:
1. nájomná zmluva na užívanie pozemku a stavby, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych
zvierat. Nájomná zmluva je dohoda dvoch strán o využívaní pozemku a stavby na chov hospodárskych
zvierat, dôležité je aby v nájomnej zmluve bolo uvedené: kto prenajíma, komu prenajíma, čo sa prena-

jíma, ďalej musí byť uvedené číslo parcely, dátum od kedy do kedy sa predmet prenajíma, pre aký
počet a druh zvierat. Nie je potrebné overenie zmluvy (podpisov) notárom.
2. podnájomná zmluva v prípade, ak mu bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č.
504/2006 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V doklade musí byť uvedené číslo parcely, na základe ktorej veterinárny inšpektor RVPS stiahne cez
portál Over Si list vlastníctva k danej parcele, ktorý bude súčasťou žiadosti o registráciu hospodárskeho chovu.
Ak žiadateľ o registráciu je vlastníkom pozemku a stavby:
- musí uviesť číslo parcely v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Veterinárny inšpektor
cez portál Over Si stiahne list vlastníctva k danej parcele, ktorý bude súčasťou žiadosti.
Ak je pozemok resp. stavba, ktorý žiadateľ uvedie v žiadosti o registráciu v podielovom spoluvlastníctve, musí žiadateľ preukázať súhlasné stanovisko (resp. spoločnú dohodu na základe väčšiny
hlasov) ostatných podielových spoluvlastníkov, že si môže chov zaregistrovať na tomto pozemku, pretože podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú podieloví spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, na základe spoločnej dohody. (Podielové spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícky vzťah viacerých osôb (minimálne
dvoch) k tej istej veci. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Každý z podielových spoluvlastníkov má
určitý podiel na veci. Všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spoločnej veci presne vymedzenú či vyčlenenú časť (ak sa nedohodnú inak.) Platí teda, že ak ako podielový spoluvlastník vlastní 1/3-nový podiel na určitom pozemku, nevlastní presne vymedzenú plochu vo výmere 1/3 z celej plochy pozemku, ktorú by mohol ako výlučný vlastník užívať. Pri rozhodovaní o hospodárení so spoločnou vecou sa uplatňuje väčšinový princíp, ktorý však nie je založený na
počte spoluvlastníkov, ale na veľkosti ich podielov. Spoluvlastník, ktorý bol prehlasovaný a ktorý
nesúhlasí so spôsobom hospodárenia so spoločnou vecou, o ktorom sa rozhodlo väčšinou hlasov, sa
musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť, alebo sa môže obrátiť na súd.)
Ak žiadateľ žiada o registráciu chovu hospodárskych zvierat v stavbe, ktorá podľa zákona č. 71/1967
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov („ďalej len “ stavebný zákon“) patrí do kategórie drobná stavba, ktorá podľa stavebného zákona podlieha
ohláseniu drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade a ktorá sa nezapisuje do listu vlastníctva
(napr. prístrešky nespojené so zemou pevným základom), je žiadateľ o registráciu povinný preukázať
sa orgánu veterinárnej správy písomným oznámením stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona, že proti uskutočneniu takej stavby podľa podaného ohlásenia nemá námietky.
Súčasťou oznámenia je aj jednoduchý situačný výkres drobnej stavby. Dôležité je si skontrolovať v
oznámení, či stavba bola ohlásená pokiaľ ide o druh, účel a rozsah stavby ako stavba na chov hospodárskych zvierat.
Za drobné stavby sa považujú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr.
pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre
stavbu na individuálnu rekreáciu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné
kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny,
úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení). Môžeme sem preto
zaradiť aj prístrešky na chov a odpočinok zvierat.
To, či uvedená drobná stavba môže /nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie je
predmetom skúmania stavebného úradu, nie orgánu veterinárnej správy!
V hore uvedených prípadoch veterinárny inšpektor RVPS preverí či súhlasia informácie uvedené
v žiadosti
o registráciu
chovu
hospodárskych
zvierat
spolu
s listom
vlastníctva,
príp. nájomnou zmluvou, podnájomnou zmluvou resp. písomným oznámením stavebného úradu, že
proti uskutočneniu stavby podľa podaného oznámenia nemá námietky.

Veterinárny inšpektor RVPS musí fyzicky na mieste preveriť objekt/miesto, ktoré uvedie držiteľ
v žiadosti o registráciu a preverí chovné priestory/miesto chovu. O zisteniach na mieste napíše
Úradný záznam o veterinárnej kontrole (ďalej len „úradný záznam“), v ktorom popíše stav daného
objektu/miesta a s ním súvisiace všetky zistenia v čase veterinárnej kontroly na mieste. V zisteniach
musí byť minimálne uvedené:
- plánovaný druh zvierat, kategória zvierat, maximálny počet chovaných zvierat
- priestorové podmienky na držanie zvierat, sklady krmiva, stelivo, hnoj
- technické parametre
- materiálne vybavenie
- personálne zabezpečenie
Súradnice objektu/miesta chovu je možné zistiť obvyklým zaužívaným spôsobom cez Veterinárny
informačný systém (GIS súradnice X a Y) alebo cez google maps (GPS súradnice Lng. a Lat. ). Podľa
GPS súradníc pomocou aplikácie google maps v mobilnom telefóne (popis postupu používania aplikácie google maps je prílohou
č. 2 tohto listu). GPS súradnice môže veterinárny inšpektor zistiť aj v úrade pomocou google maps
a následne pri fyzickej kontrole si dané miesto overiť.
Súradnice zapíše do úradného záznamu.
Pozemky nezistených vlastníkov (nevysporiadané) sú v správe Slovenského pozemkového fondu
(SPF), ktorý prenajíma tieto nehnuteľnosti na základe zmluvy.
V prípade, že ide o pozemok, ktorý je nevysporiadaný, ale je v správe SPF, potom je žiadateľ
o registráciu povinný predložiť nájomnú zmluvu od SPF.
Pokiaľ daný objekt/miesto bude spĺňať veterinárne požiadavky na chov uvedených druhov zvierat,
veterinárny inšpektor RVPS potvrdí tlačivo „Registrácia chovu“ a uvedie dátum potvrdenia. Uvedie
GPS súradnice zapísané v úradnom zázname v tvare Lng. a Lat. (nemusia byť konvertované do GIS X
a Y vo VIS-e). Veterinárny inšpektor preverí podľa CEHZ, či na daných súradniciach alebo adrese nie
je už zaregistrovaný iný chov.
Kópia potvrdeného tlačiva zostane prílohou k úradnému záznamu a žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Celá dokumentácia k registrácii chovu musí byť uložená a dostupná na RVPS
počas doby aktívneho chovu a ešte aj tri roky po zrušení chovu (Zruš) a chovu, ktorý sa stane neaktívnym (napr. NeakPas).
RVPS žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat zaeviduje vo svojej internej evidencii.
Z dôvodu, obmedzenia svojvoľného dopĺňania druhov zvierat do už potvrdeného tlačiva po jeho potvrdení na RVPS a odovzdaní chovateľovi, je možné dané tlačivo zaslať priamo z RVPS do CEHZ
alebo iným spôsobom znemožniť doplnenie iného druhu zvierat do tlačiva ako boli skontrolované
napr. políčka pre druh zvierat, ktoré neboli predmetom úradnej kontroly škrtnúť a potvrdiť pečiatkou
veterinárneho inšpektora RVPS, ktorý vykonal kontrolu a podpisom.
Pokiaľ objekt nespĺňa požiadavky na chov zvierat inšpektor RVPS neukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov, ale v úradnom zázname uvedie do zistení, že daný objekt nie je spôsobilý na chov zvierat
daného druhu a tlačivo „Registrácia chovu“ nepotvrdí. Je vhodné si k zisteniam uvedených
v úradnom zázname vyhotoviť fotodokumentáciu a tiež uviesť názov zariadenia ktorým bola fotodokumentácia zhotovená. Fotodokumentáciu je možné vyhotovovať len služobnými zariadeniami (mobil, fotoaparát, kamera).

