VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 10/95
O VYTVÁRANÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ÚZEMÍ OBCE ŠTRBA
(úplné znenie)
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe podľa § 11, odst. 3, písmena f) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s
ďalšími platnými predpismi, zákonom 543/2002 O ochrane prírody a krajiny,
zákonom č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a zákonom č. 47/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie O
vytváraní životného prostredia na území obce Štrba.

Článok 1
ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Všeobecne záväzné nariadenie o vytváraní životného prostredia je záväzné
pre všetky právnické osoby majúce sídlo, alebo pôsobiace v obvode k. ú. obce
Štrba a pre fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom, alebo zdržujúce sa
v obvode
k.ú.
obce
Štrba.
2. Upravuje podmienky pre tvorbu a ochranu životného prostredia na území
obce
Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.

Článok 2
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta,
ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä:
pozemné komunikácie, chodníky, parky, parkoviská zábavné plochy, korytá a
nábrežia vodných tokov, cintorín, štadión, uvedené v prílohe č. 1 ku, ktorá tvorí
jeho
nedeliteľnú
súčasť.
Pozemky vo vlastníctve, resp. užívaní fyzických a právnických osôb (v intraviláne
alebo extraviláne obce), ktoré sú priľahlé k vyššieuvedeným verejným
priestranstvám tak, že vzhľadovo tvoria súčasť verejných priestranstiev, musia
byť vlastníkom, alebo užívateľom udržiavané v súlade s týmto nariadením, ako aj
ostatnými všeobecne záväznými nariadeniami Obce Štrba a ďalšími súvisiacimi
platnými
predpismi.
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2. Za čistenie verejného priestranstva zodpovedá vlastník, správca alebo
užívateľ. V prípade znečistenia inou osobou je táto povinná uviesť bezodkladne
verejné priestranstvo do pôvodného stavu a prípadnú škodu uhradiť.
3. Pri vopred známom zámere, kde dôjde k poškodeniu verejného priestranstva,
ako je napr. prekopanie komunikácie, musí žiadateľ písomne o požiadať
vlastníka, resp. správcu verejného priestranstva o povolenie a v plnom rozsahu
zodpovedá
za
splnenie
podmienok
uvedených
v
povolení.
4. V prípade zriadenia skládky materiálu, umiestnenia prenosnej garáže alebo
dlhodobého státia motorového vozidla a príslušenstva na tom istom mieste, je
takéto využitie verejného priestranstva podmienené súhlasom obce a to v súlade
so
Všeobecne
záväzným
nariadením
o
miestnych
poplatkoch.
5. Zakazuje sa odstavovať motorové vozidlá s príslušenstvom na verejných
priestranstvách hlavne na krajniciach miestnych komunikácií tak aby bránili
údržbe ciest (pluhovanie, čistenie),
obmedzovali prejazd iných vozidiel,
obmedzovali chodcov na chodníkoch, iným spôsobom (hlukom, výfukovými
plynmi a pod.) negatívne vplývali na životné prostredie, dochádzalo k
poškodzovaniu cestných objektov (zábradlie, obrubníky, krajnice), ohrozovali
bezpečnosť
účastníkov
cestnej
premávky.
6. Zakazuje sa znečisťovanie verejných priestranstiev hovädzím dobytkom a
hydinou, skládkami odpadového materiálu a stavebnej sute, umývaním
motorových vozidiel, poľnohospodárskymi mechanizmami, iným spôsobom

Článok 3
OCHRANA DREVÍN
1.Podpojmom
dreviny
a rozumejú
stromy
a
kry.
2.
Zakazuje
sa
akokoľvek
poškodzovať
a
ničiť
dreviny.
3.Vlastník (správca), nájomca, užívateľ pozemku, na ktorom sa nachádza strom s
obvodom kmeňa nad 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, alebo krovité
porasty s výmerou nad 10 m2 je povinný sa o takúto drevinu starať.
Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže odbor životného
prostredia uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi, užívateľovi) pozemku vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
4. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas obce Štrba, ktorý sa vydáva formou
rozhodnutia
s
výnimkou:
a) bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značná škoda
na majetku.
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5. Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písmena a.) drevinu vyrúbal, je
povinný túto skutočnosť oznámiť Obci Štrba, najneskôr do 5-tich dní od
ukončenia
výrubu.
6. V prípade náhradnej výsadby stromov, túto koordinovať s obcou.

Článok 4
OCHRANA VEREJNEJ ZELENE
1. Pod pojmom verejná zeleň sa pre účely tohto Všeobecne záväzného
nariadenia rozumejú trvalé trávne porasty, parky, trávniky, okrasné kvetiny a
dreviny na verejných priestranstvách.
2. Ochrana verejnej zelene je povinnosťou právnických a fyzických osôb, ktoré v
obci žijú, pôsobia alebo sa v nej prechodne zdržiavajú.
3. Zakazuje sa:
a.) akékoľvek poškodenie a odcudzenie verejnej zelene,
b.) vypaľovanie trávy,
c.) parkovanie motorových vozidiel na plochách s verejnou zeleňou,
d.) prejazd cez trávnaté plochy.
4. Každá osoba je povinná zdržať sa takého konania, ktoré by bolo na ujmu
verejnej zelene, alebo zariadenia, ktoré je súčasťou.
5. Ochranu zelene pri investičnej výstavbe zabezpečuje v plnom rozsahu
investor.
6. Vlastníci pozemkov, prípadne ich užívatelia sú povinní chrániť pozemky a
porasty pred škodcami (zaburinením) a robiť na vlastné náklady opatrenia na
zamedzenie výskytu a rozširovania škodcov a na ich ničenie. Sú povinní kosiť
burinu a starú trávu podľa potreby minimálne 2-krát ročne, a to od júla do
septembra. V opačnom prípade budú voči porušovateľom tohto nariadenia
vyvodené sankčné postihy, prípadne kosenie buriny a starej trávy bude
uskutočnené na ich náklady.
Článok 5
STAVBY
1. Pod pojmom stavby sa pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia
rozumejú akékoľvek stavebné objekty, napr. domy, budovy, hospodárske stavby,
oplotenia, inžinierske siete (verejné osvetlenie), vybavenosť parkov, ihrísk,
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reklamné, propagačné a informačné tabule a ostatné objekty, ktoré plnia
doplnkovú funkciu k hlavným stavbám.
2. Vlastník stavby, resp. jej správca je povinný túto udržiavať v dobrom
technickom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických alebo iných
závad. Uličné priečelia (fasády) budov musia byť upravené tak, aby nenarušovali
estetický vzhľad obce.
3. Za poškodenie stavieb cudzou osobou budú vyvodené dôsledky. Je
povinnosťou osoby, ktorá škodu spôsobila uviesť veci do pôvodného stavu.
Článok 6
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
1. Zasahovanie do objektov a zariadení vodného hospodárstva bez povolenia sa
zakazuje.
2. Akékoľvek znečisťovanie potokov a ich okolia odpadmi, vrátane stavebnej sute
a zásah do koryta potoka sa zakazuje.
3. Každý vlastník, resp. správca pozemku je povinný zabezpečiť odtok
povrchovej vody zo svojho pozemku tak, aby touto vodou nespôsoboval škodu a
problémy vlastníkom pozemkov pod ním. Za týmto účelom v tých prípadoch, kde
je to možné, je vlastník, resp. správca pozemku povinný udržiavať rigol na
dažďovú vodu pod jeho pozemkom v zodpovedajúcom stave.
V prípade problémového riešenia odtoku povrchových vôd požiadať o koordináciu
obecný úrad. V tých prípadoch, kde je na odtok povrchovej vody vybudovaná
dažďová kanalizácia musí vlastník pozemku nad ňou, resp. jej správca
zabezpečiť vpust tak, aby nedochádzalo k vyplavovaniu hrubých nečistôt (osadiť
mriežku).
4.a.) Vypúšťanie splaškových vôd je riešené napojením na verejnú kanalizáciu.
b.) Zakazuje sa zriaďovať prípojky na verejnú kanalizáciu bez súhlasu obce.
5. S pitnou vodou z verejného vodovodu je každý povinný nakladať hospodárne a
dbať o ochranu a nepoškodzovať vodné zdroje a ostatné zariadenia pre dodávku
pitnej vody.

Článok 7
ĎAĽŠIE ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
Zakazuje sa:
1. Nad mieru primeraným pomerom obťažovať iného hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi,
svetlom, tienením a vibráciami.
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2. Lepenie plagátov s výnimkou na to vymedzených plôch.

Článok 8
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Dodržiavanie týchto nariadení kontrolujú: orgány obce, kontrolórka obce,
poverení pracovníci obce a obecná polícia.
2 a.) Porušovanie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou, ak nejde o
trestný čin, alebo postihnuteľné konanie podľa iných zákonov sa považuje za
priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších
predpisov. V blokovom konaní možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky
16,60 eur.
2 b.) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou môže
starosta obce uložiť pokutu do výšky 3.319,39 € v súlade s § 13 zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia
Obecným zastupiteľstvom v Štrbe, dňa 15. 12. 1995, uznesením č. 50/95 a.) s
účinnosťou od 1.1.1996. Novelizované bolo dodatkom č.1 zo dňa 15. 12. 1997
uznesením č. I/4 s účinnosťou od 1. 1. 1998.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené umiestnením na úradnej
tabuli v obci Štrba a v miestnej časti Tatranská Štrba v dňoch 15.12.1995 do
31.12.1995.
3. Zároveň sa s účinnosťou od 1.1.1996 ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/91 O vytváraní životného prostredia na území obce Štrba zo dňa 17.12.1991.
4. Dodatok č. 2/2008 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.10.2008
uznesením č. 332/2008, dodatok č 3/2009 schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 30.11.2009, uznesením č. 541/2009 s účinnosťou od 1. 12. 2009.
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Michal S ý k o r a
starosta obce

P R Í L O H A č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe u r č u j e tieto verejné priestranstvá v obci
ŠTRBA:
štátna cesta: ul. Dr. Markušovského, ul. hlavná, ul. Čsl. armády, štátna cesta
medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou miestne komunikácie:ul. Štepánkovická,
Hviezdoslavova, Raštub, družstevná, A. Sládkoviča, M.Benku, Štefánikova,
M.Janošku, J.Gejdoša, 1. mája, Jurkovičova, SNP, 29. januára, mlynská,
brezová, tatranská, školská, strmá, krátka, poľná, Krôn, liptovská, P.Z. Vrbického,
J.Kráľa Štrbský potok s ochranným pásmom (1,5 - 3 m)
Potok Mlynica s ochranným pásmom (1,5 - 3 m)
chodník - spjka Štepánkovická a ul. hlavná
chodník pri ul. Dr. Markušovského
park pri Garajovi
park pri pomníku Smútiaca mať
cintorín
ihrisko ŠK
verejné priestranstvo (VP) pred rodinným domom p. Kordovana č. 377 a p.
Cvanigu č. 61
VP - pred Kultúrnym domom Štrba
hracia plocha budova lekárne - východná strana
VP - pri dome p. Dušana Šerfela, Štrba - ul. SNP 320 (Fabiánovec)
parkovisko pred lekárňou
VP v okolí Obecného úradu, Poštového úradu, Zdravotného strediska a Polície
VP - za cintorínom ul. Mlynská
VP - Kováčovec
VP - pod ZŠ - bývalý hospodársky dvor na Brehách
VP - pri obchode Nezábudka Štrba
VP - parkovisko východne od administrat. budovy - PD
štátne cesty : št. cesta č. 18, cesta na Štrbské Pleso
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miestne komunikácie: ul. lesná, partizánska, železničná, SNP, Bellova,
Štefánikova, Štúrova
verejná zeleň, chodníky a voľné plochy celého sídliska Lieskovec
park pri hoteli Sokol
verejné priestranstvo pri stánku Somino
verejné priestranstvo pri Osvetovej besede
verejná zeleň pred hotelom Stavbár v Tatranskej Štrbe
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