Obecné zastupiteľstvo v Reľove, 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,
citovaného zákona vydáva vo veciach územnej samosprávy pre katastrálne územie Hágy
a Reľov, Obce Reľov toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 05/2010
o chove včiel na území Obce Reľov
Článok I.
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „ VZN“ ) je usmerňovať
chov včiel, zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života, pohybu a práce
obyvateľov a návštevníkov obce.
2. Účelom tohto nariadenia je taktiež zabezpečiť verejný poriadok v obci, zabezpečiť
narušené užívanie rodinných domov, ich priľahlých nehnuteľnosti a spoločných
priestorov a zariadení obce.
3. Toto VZN sa vydáva v záujme ochrany života a zdravia občanov.
§2
Základné ustanovenia
1. Toto VZN sa vzťahuje na celé územie Obce Reľov.
2. Na území obce možno chovať a držať včely len ak sa budú dodržiavať platné
zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti ( ďalej len „všeobecne záväzné predpisy“ ) a len ak sa
dodržia obmedzenia uvedené v tomto VZN.
§3
Vymedzené pojmy
1. Chovateľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá aj keď len prechodne chová včely.
2. Majiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom včiel.
3. Držiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie zodpovedná osoba manipulujúca so
včelami.

Článok II.
§4
Úplný zákaz chovu a držania včiel
V intraviláne Obce Reľov sa zakazuje chov včiel, za účelom ochrany života a zdravia
obyvateľov a návštevníkov obce ako aj zabezpečenie verejného poriadku na nasledovných
miestach a lokalitách:
-

v priestoroch v centre obce,
v priestoroch vo vzdialenosti kratšej ako 150 m od zastávok SAD,
v priestoroch vo vzdialenosti kratšej ako 150 m od kultúrnych zariadení obce
a cirkevných budov.
§5
Územné, hygienické a technické podmienky
chovu a držania včiel

1. Chovať a držať včely v obci je povolené len tam, kde možné dodržať dôslednú
diferenciáciu obytnej a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a všeobecne
právne predpisy.
2. Umiestnenie včelích rodín v obci je možné len na základe písomného súhlasu
vlastníkov ( nájomcov, užívateľov ...) susedných nehnuteľnosti a aby nenarušovali
hygienickú nezávislosť obecného bytového prostredia.
3. Umiestnenie včelích rodín v obci je možné v počte najviac 2 včelie rodiny na 100 m²
danej nehnuteľnosti a letáče orientovať na vlastný pozemok, v zmysle platných
vyhlášok ( napr. č. 37/1963 Zb.)
4. Pri kočovaní s včelstvami je potrebný kočovný preukaz. Stanovište je chovateľ
povinný každoročne do 25. 03. príslušného kalendárneho roku ohlásiť obecnému
úradu. Zmenu stanovišťa hlásiť 5 dní pred jej uskutočnením, ktorá podlieha povoleniu
obce.
5. Chovať a držať včely na území Obce Reľov je možné za predpokladu dodržiavania
základných hygienických podmienok a pravidiel občianskeho spolunažívania.
6. Technické podmienky chovu včiel ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.
§6
Práva a povinnosti chovateľov a držiteľov včiel

1. Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve tak, ako je to uvedené v § 5,
ods. 3, tohto VZN, aby tento chov neohrozoval život a zdravie vlastníkov ( nájomcov,
užívateľov ... ) susedných nehnuteľnosti.
2. Včelstvo musí byť od susedných nehnuteľnosti vzdialené v smere výletu z úľov
minimálne 10 m a od verejných a poľných prístupových ciest 50 m.

Článok III.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Reľov schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Reľove dňa 11.09.2010, uznesením č. 193/2010.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Reľove.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 26.09.2010.

V Reľove dňa: 19.07.2010

František DUDŽÁK
starosta obce Reľov

