Obec Švábovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a Občianskeho zákonníka č 47/1992 Z.z. v platnom znení
vydáva

tieto

Zásady chovu včiel na území obce Švábovce
Obec Švábovce vydáva Zásady chovu včiel na území obce Švábovce v záujme ochrany života
a zdravia obyvateľov. Účelom týchto zásad je zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce
obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok v obci a nerušené užívanie nehnuteľností vlastníkmi.
Povinnosti chovateľa pred začatím chovu včiel:



chov včiel nahlásiť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá povoli
tento chov podľa Vyhlášky MPSR č. 82/2008,
chovateľ je povinný sa zaregistrovať v centrálnej evidencii chovateľov včiel (register spravuje
CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok),



chovateľ by mal oznámiť susedom svoj úmysel chovať včely v blízkosti ich pozemku,



chovateľ včiel dodrží zásady správneho umiestňovania včelstiev.

Zásady správneho umiestňovania včelstiev:









situovanie stanovišťa vo vzdialenosti od verejných ciest by malo byť minimálne 30 m, od
susedného pozemku minimálne 3 m od plota, pričom včelár musí včelstvá umiestňovať tak,
aby letáče smerovali na vlastný pozemok,
zabezpečiť, aby nízky let včiel neohrozoval susedov, vybudovaním bariéry vysokej najmenej 2
m na rozhraní pozemkov v prevládajúcom smere letu včiel za pastvou tak, aby včely
nadlietavali ponad ňu (napr. drevená, alebo plechová bariéra, prípadne živý plot z rýchlo a
husto rastúcich krov, či tují),
zabezpečiť napájadlá pri vlastnom včelíne,
mať primeraný počet včelstiev na stanovišti (je to dosť subjektívne posúdenie, ale v blízko
susediacich záhradách sa neodporúča mať viac ako 10 včelstiev, vždy to však záleží na
konkrétnych podmienkach),
pri obhospodarovaní včelstiev sa chovateľ má vyvarovať neprimeraných zásahov (pracovať
kľudne, aby včely zbytočne nedráždil),
chovateľ včiel by mal chovať včelstvá mierne (včelie matky by mali byť z plemenných chovov,
ktoré šľachtia včely aj na mierne správanie sa včiel, zníženú pichavosť).
stanovište včelstiev by malo byť označené tabuľkou upozorňujúcou, že v blízkosti sú
umiestnené včelstvá.

Chovateľ včiel by mal dodržať zásady, aby chovom včiel výrazne neobmedzoval občianske práva
susedov.
Problémy spôsobené ohrozením občanov včelami je potrebné nahlásiť na príslušnú Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu a potom na Obecný úrad Švábovce. Pri opakovaných komplikáciách
je možné podať žiadosť o zníženie počtu včelstiev, prípadne o premiestnenie včelstiev.
Zásady chovu včiel na území obce Švábovce boli prerokované Obecným zastupiteľstvom Obce
Švábovce na zasadaní dňa 13.11.2014.
Ing. Ján Mlynár
starosta obce Švábovce

