VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 21/2006

O podmienkach držania a chovu psov
V Obci Štrba
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 3. marca 2006, uznesením
č. 290/2006 a účinnosť nadobudlo 20.03.2006 a doplnkom č. 1/2007
s účinnosťou od 11.07.2007, dodatkom č. 2/2008 uznesením 332/2008
s účinnosťou od 01.01.2009, dodatkom č. 3/2012, uznesením č. 212/2012
s účinnosťou od 4. 5. 2012.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 21/2006
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na základe § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení následných zmien a zákona č. 282/2002 Z z ., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, zákona č. 582/2004 Z z. , ktorým sa upravujú podmienky držania
a chovu psov, § 13, ods. 1 zákona č. 337/1998 o veterinárnej starostlivosti v znení následných
zmien vydáva pre obec Štrba , miestnu časť Tatranská Štrba a Štrbské Pleso toto
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
Článok 1
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane
právnickou osobou.
2.
a.)
b.)
c.)

je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo

Predmetom dane za psa nie je:
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom psa:
a.) povinná vždy písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od jej vzniku i zániku. Pri vzniku formou vyplnenia priznania k miestnej dani,
pri zániku dokladom o utratení, uhynutí psa od veterinára, prípadne čestným
prehlásením.
b.) povinná od vzniku daňovej povinnosti zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť: Daň je splatná bez vyrubenia do 31. januára. Zdaňovacie obdobie
je kalendárny rok.
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa (a pes dosiahol vek 6 mesiacov) a zaniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom daňovník už nie je držiteľom
psa.
5. Základom dane je počet psov, sadzba dane je:
a) v bytoch a bytových domoch v Štrbe, miestnej časti Tatranská Štrba a Štrbské Pleso
33,19€ za jedného psa a kalendárny rok.
b) v rodinných domoch a držaných v prírode v tzv. kotercoch v Štrbe , v miestnej časti
Tatranská Štrba a Štrbské Pleso je 6,63€ za jedného psa a kalendárny rok
6.Od platenia dane za psa je oslobodený:
a.) držiteľ psa ozbrojených zložiek,
b.) držiteľ záchranárskych psov,
c.) držiteľ psa so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

Nárok na oslobodenie si držiteľ psa písomne uplatní do 30. dní od vzniku nároku
predložením príslušného dokladu správcovi dane.
Článok 2
EVIDENCIA PSOV
1. Evidenciu psov vedie obec.
2. Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní po nadobudnutí bez ohľadu na vek
prihlásiť psa do evidencie na obecný úrad.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a.) evidenčné číslo psa
b.) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
c.) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľ psa,
musí psa evidovať tej obci, kde sa zdržiava,
d.) uhynutie psa,
e.) strata psa.
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má
byť pes evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný. Známkou umiestnenou na obojku psa držiteľ preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa, každý pes v obci musí byť označený
evidenčnou známkou. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil,
oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú
známku .
7. Cena náhradnej známky na psa na území obce Štrba , miestnej časti Tatranská Štrba
a Štrbského Plesa je vo výške 1€
Článok 3
VODENIE PSA
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov je dovolené len na vôcke – vodítku.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
vždy nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto psa vedie, je povinný oznámiť
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný oznámiť
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde
je pes evidovaný.
5.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

Vodiť psa je zakázané:
do materských a základných škôl, ZUŠ a do ich dvorov,
do obchodov všetkého druhu,
do lekární a ambulancií,
do kultúrnych a spoločenských zariadení,
do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev, vinární, motelov a ubytovní
do športových zariadení vrátane futbalových štadiónov
do obecných úradov,
na detské ihriská a pieskoviská
do čakární
do miestneho cintorína

6. Počas vodenia psa na verejných priestranstvách osoba, ktorá psa vodí musí mať pri
sebe prostriedky na odstránenie exkrementov a to sáčok, lopatku alebo rukavicu.
Článok 4
ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný exkrementy
bezprostredne odstrániť.
2. Obec umiestni na sídlisku v Tatranskej Štrbe, kde je určené miesto pre voľný pohyb
psov povolený, označenú 1100 l nádobu na zhromažďovanie exkrementov od psov, kde
vlastníci psov sú povinní znečisťovanie odstrániť a vložiť do označenej nádoby. Kto tak
neurobí napriek upozorneniu občanov bude mu uložená sankcia podľa čl. 5, tohto VZN.
3. Miesta na voľný pohyb a venčenie psov v miestnej časti Tatranská Štrba sa určujú:
a) severne nad lyžiarskym vlekom a západne od bytového domu „Vysoká“
b) severne od bytového domu „Kamzík“ po pravej strane chodníka k zubačke.
Článok 5
PRIESTUPKY
Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
neprihlási psa do evidencie – registrácia,
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3, odst. 1 a 2,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d.) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
1.
a.)
b.)
c.)

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a.) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobne, ktorú pes pohrýzol,
b.) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d.) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa – jeho registráciu na obecnom úrade

e.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa podľa článku 3,
odst. 5, tohto VZN.
3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa:
a.) ktorý nebude rešpektovať povinnosť, že znečistenie exkrementov po psovi odstráni
a vloží do nádoby na to určenej (podľa článku 4),
b.) ten vlastník psa, ktorý umožní voľný pohyb psa v obci, t.j. mimo chovného priestoru
bez toho, aby bol vedený na vodítku s náhubkom.
Za priestupok podľa :
a/ článku 5 ods. 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu 99,58€
b/ článku 5 ods. 2 písm., d) až e) obec uloží pokutu 6,64€
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
(Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/)
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Súhlas k chovu psa v bytovom dome je podmienený súhlasom 2/3 väčšiny vlastníkov
bytov v bytovom dome podľa prílohy č. 1.
2. VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 3. marca 2006, uznesením č. 290/2006
a účinnosť nadobudlo 20.03.2006 a doplnkom č. 1/2007 s účinnosťou od 11.07.2007,
dodatkom č. 2/2008 uznesením 332/2008 s účinnosťou od 01.01.2009, dodatkom č.
3/2012, uz. č. 212/2012, s účinnosťou od 4. 5. 2012.

Michal S ý k o r a
starosta obce

