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OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

v

VSEOBECNE
ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
ObceLOVCE

o chove včiel v katastrálnom území
Obce Lovce.
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-3Článok 5

Územné podmienky chovu a držania včiel

l.V kat. úz. obce ( intravilán a extravilán ) môžu byť umiestnené len včelstvá, ktorých
majiteľ má v obci trvalý pobyt alebo je vlastníkom resp. dlhodobým nájomcom
pozemkov.
2.Chovateľ, ktorý chce umiestniť v kat.úz. obce včelstvá za účelom kočovania, musí
túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade Lovce. Musí doložiť potvrdenie o
zdravotnom stave včelstiev od veterinára.
3 . Chovať a držať včely je povolené len tam, kde je možné dodržať dôslednú
diferenciáciu obytnej a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a všeobecne
záväzné právne predpisy.
4. Objekty na chov a držanie včiel musia byt' situované tak, aby nenarušovali obytnosť
a hygienickú nezávislosť obecného bytového prostredia.
S.Chovať a držať včely na území obce Lovce je možné za predpokladu dodržiavania
základných hygienických podmienok a pravidiel občianskeho spolunažívania.

Článok6

Práva a povinnosti

chovateľov

a držiteľov

včiel

1. Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve tak, aby tento chov
neohrozoval život a zdravie v susedstve bývajúcich občanov. Na dvore a spoločne
užívanej záhrade obytných domov zriadiť včelstvo je možné iba so súhlasom všetkých
nájomníkov alebo vlastníkov bytov.
2. Včelstvo musí byt' od susedných nehnuteľností vzdialené v smere výletu z úľov
minimálne 1Om, od verejných a iných používaných ciest minimálne 30 m a od bytových
domov min. 50 m. V prípade umiestnenia chovných objektov v kratšej vzdialenosti sa
vyžaduje písomný súhlas dotknutých vlastníkov susedných nehnuteľností. Výlet z úľov
musí byt' v tomto prípade smerovaný na vlastný pozemok.
3 .Na umiestnenie viac ako 15 včelstiev v intraviláne obce musí mať chovateľ včiel súhlas
od vlastníkov susedných nehnuteľností.
4.Ak je nevyhnutné medzi včelstvom a susednými pozemkami musí byt' zriadená trvalá
prekážka/ minimálna výška 3,5 - 4 ml napr. plot bez ôk, aby včely mohli nadlietavať susedné
pozemky.
4. V prípade trvalého ohrozovania zdravia občanov žijúcich v blízkosti chovu včiel doložených
lekárskym osvedčením je chovateľ povinný ukončiť chov včiel na tomto pozemku.
Článok 7

Sankcie
! .Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom, za ktorý
môže byt' príslušnými orgánmi uložená fyzickým osobám pokuta do výšky 333, 19 € v
zmysle zákona o priestupkoch a zákona o veterinárnej starostlivosti, v blokovom konaní
môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 165 €.
2.Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže starosta obce uložiť pokutu do
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výšky 6 638,78 €.
3.Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom,
kto sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty.

TRETIAČASŤ

Článok 9
Spoločné

a

záverečné

ustanovenia
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-20becné zastupiteľstvo obce Lovce na základe § 4 ods. 3 písm. g) a m) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím §
6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
vo veciach územnej samosprávy pre katastrálne územie obce Lovce vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN" ) o chove včiel v
katastrálnom území Obce Lovce
PRVÁČASŤ
Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto nariadenia je usmerňovať chov včiel, zabezpečiť ochranu zdravých
a kvalitných podmienok života a práce obyvateľov obce.
2. Účelom tohto nariadenia je takisto zabezpečiť verejný poriadok v obci, zabezpečiť
nerušené užívanie bytov a ich spoločných zariadení a priestorov a rodinných domov.
3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov a zabezpečenia
verejného poriadku.
Článok2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Lovce.
2. Na území obce možno chovať a držať včely len ak sa budú dodržiavať platné
zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zák. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti (ďalej len „všeobecne záväzné právne predpisy") a len ak sa dodržia
obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
Článok3

Základné pojmy
1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá - hoci len prechodne - chová včely.
2. Majiteľom pre účely tohoto nariadenia sa rozumie fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je vlastníkom včiel.
3. Držiteľom pre účely tohoto nariadenia sa rozumie zodpovedná osoba manipulujúca so
včelami.

DRUHÁ ČASŤ
Usmerňovanie chovu včiel
Článok 4

Zákaz chovu a držania

včiel

1. V intraviláne obce Lovce sa zakazuje chov včiel z dôvodu ochrany života a
zdravia obyvateľov obce a zabezpečenia verejného poriadku na nasledovných miestach
a lokalitách:
1. v priestoroch v centre obce,
2. pri detských pieskoviskách, priestoroch vymedzených pre hry detí a krátkodobý
každodenný oddych obyvateľov, detských a športových ihriskách,
3. v areáli predškolského zariadenia,
4 .pri obchodných prevádzkach.

