
Požiadavka 188 z VMČ JUH – 03.10.2016 
 
Viceprimátor Forgáč: v súvislosti  s problémom s mačkami sa pýta: Je nariadenie zákazu kŕmenia 
mačiek v rozpore so zákonom? 
 
Odpoveď: 
 
Nariadiť akýkoľvek zákaz  by mohlo mesto len formou VZN. Mesto môže vydávať VZN v 2 oblastiach: 
-vo veciach územnej samosprávy (VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada 
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom) 
-vo veciach, v ktorých  plní úlohy štátnej správy (VZN môže vydávať  len na základe splnomocnenia 
zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.) 
 
Všeobecne problematiku chovu zvierat vrátane práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb 
vo veterinárnej oblasti a vymedzenia organizácie, pôsobnosti a právomoci orgánov vykonávajúcich 
štátnu správu vo veterinárnej oblasti upravuje zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov. Obce a mestá podľa neho  zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na 
prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá a sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na svojom 
území. Iné povinnosti ani oprávnenia obciam a mestám z tohto zákona nevyplývajú. 
 
Problematika kŕmenia túlavých zvierat  nie je riešená ani v citovanom zákone a ani žiadnom inom 

účinnom právnom predpise. Podľa nášho názoru nie je možné vo VZN nariadiť zákaz kŕmenia mačiek 

na území mesta, pretože žiadny právny predpis neobsahuje pre  fyzické osoby zákaz kŕmenia zvierat 

vrátane mačiek. Takéto ustanovenie by tým pádom bolo  v rozpore s Ústavou SR (čl.2 ods. 3), podľa 

ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo 

zákon neukladá. (viď Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici 24S/124/2012 zo dňa 

19.04.2013, ktorým Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol, že VZN Mesta Banská Bystrica č.9/2011 

o verejnom poriadku na území mesta v časti § 3 ods.3 písm. k) nie je v súlade s § 4 ods.3 písm. n) a §6 

ods.1 zákona č.369/1990 Zb.).  

Mesto Trenčín nemá v žiadnom z prijatých VZN upravený zákaz kŕmenia túlavých zvierat. 

 
 


