
Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), 

ako aj § 4 ods. 4písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

vydáva  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE SIKENIČKA č. 4/2011 

o chove a držaní včiel 

na katastrálnom území Obce Sikenička 

 

Článok I. 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Účelom tohto nariadenia je usmerňovať chov včiel, zabezpečiť ochranu zdravých 

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, rodinných domov. 

3) Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Sikenička. 

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. 

 

§ 3 

 

1) Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá – hoci len prechodne – chová včely. 

2) Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá je vlastníkom včiel. 

3) Držiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie zodpovedná osoba manipulujúca so 

včelami. 

 

Článok II. 

USMERŇOVANIE CHOVU VČIEL 

§ 4 

Úplný zákaz chovu a držania včiel 



 V intraviláne obce Sikenička sa zakazuje chov včiel z dôvodu ochrany života a zdravia 

obyvateľov obce a zabezpečenia verejného poriadku na nasledovných miestach a lokalitách: 

a) priestory športovísk a ihrísk 

b) areál základnej a materskej škole 

c) v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti, 

d) v zariadeniach verejného a spoločného stravovania, potravinárskej výroby a v 

obchodoch s potravinami, 

e) v zdravotníckych zariadeniach, 

f) vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach 

g) dom smútku, kostol, cintorín 

 

§ 5 

Územné podmienky chovu a držania včiel 

 

1) 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. 

2) Objekty na chov a držanie včiel musia byť situované tak, aby nenarušovali obytnosť a 

hygienickú nezávislosť obecného bytového prostredia. 

3) Chovať a držať včely je možné na katastrálnom území obce za predpokladu dodržiavania 

základných hygienických podmienok a pravidiel občianskeho spolunažívania. 

 

§ 6 

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) Včelstvá musia byť od susedných obytných domov umiestnené minimálne 40 m a od 

verejných a iných používaných ciest minimálne 50 m. Od miest uvedených v §4, na 

ktorých je umiestnenie včelstiev zakázané, musí byť vzdialenosť minimálne 100 m. 

3) Umiestnenie viac ako desať včelstiev môže byť len so súhlasom majiteľov a užívateľov 

susedných nehnuteľností. 

 

 

Schválené: 08.12.2011 

Vyvesené: 12.12.2011 

Zvesené: 

Nadobúda účinnosť: 01.01.2012 

 

Grófová Katarína 

starostka obce 

 


