Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
ochove zvierat na území obce Považany
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany na základe § 4 ods. 3 písm. f), g), m) v spojení s § 6 ods.11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 53 ods.2 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona vydáva
o chove zvierat pre katastrálne územie obce Považany toto všeobecne záväzné nariadenie

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Základné pojmy
1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia rozumieme každú fyzickú, ktorá hoci len prechodne, chová zviera, alebo zvieratá.
2. Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie fyzická, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
3. Držiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme zodpovednú osobu manipulujúcu so zvieraťom, alebo toho, u koho sa zviera nachádza
prechodne.

DRUHÁ ČASŤ
Územné podmienky chovu zvierat
Článok 1
Územné podmienky
1. Obec Považany stanovuje pre chov zvierat na území obce Považany územné podmienky - vzdialenosti chovných priestorov alebo
zariadení od objektov bývania, objektov občianskej vybavenosti, pozemkov na ktorých sú napr. školské, zdravotnícke, kultúrne a iné
zariadenia v metroch takto:
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TRETIA ČASŤ
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Považany na svojom zasadnutí dňa 15.10.2018 Uznesením č.
55/2018 a nadobúda účinnosť od 1.1.2019.

Mgr. Eva Ninisová
starostka obce
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