Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016 o ustanovení sumy úhrady
za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností
o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je
vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní
verejných priestranstiev na území obce Štrba
Obec Štrba na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) a § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods.5, § 5 a § 6
ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je
voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností
o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Štrba (ďalej len „Všeobecne záväzné
nariadenie“).
Článok 1
Účel Všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je ustanoviť sumu úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky pre psa, ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť miesta, kde je voľný
pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný a upraviť povinnosti pri
znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
Článok 2
Náhradná evidenčná známka pre psa
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Obec Štrba vydá držiteľovi
psa náhradnú známku za úhradu vo výške 2,- €.
Článok 3
Podrobnosti o vodení psa
Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

Článok 4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
Voľný pohyb psa je zakázaný:

1. v zastavanom území obce Štrba
2. v zastavanom území časti Tatranská Štrba
3. v zastavanom území časti Štrbské Pleso

Článok 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
Vstup so psom je zakázaný:
1. do materských škôl, základných škôl a umeleckých škôl a do ich dvorov,
2. do obchodov všetkého druhu,
3. do lekární a ambulancií,
4. do kultúrnych a spoločenských zariadení,
5. do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev, vinární,
6. do športových zariadení vrátane futbalových štadiónov,
7. do obecných úradov,
8. na detské ihriská a pieskoviská,
9. do čakární,
10. do miestneho cintorína.
Článok 6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami
Po splnení povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorý sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov osoba, ktorá vedie psa, môže vrecko
s výkalmi vhodiť do nádoby na komunálny odpad alebo do odpadovej nádoby na to vyhradenej.
Článok 7
Porušenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
podľa § 13 ods. 9 písm. a), b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Obce Štrba na pripomienkovanie dňa.18.11.2016 a zvesený dňa 5.12.2016.
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení dňa
14/2016 uznesením č. 98/2016.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce
Štrba dňa 16.12.2016 a zvesené dňa 31.12.2016.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Štrba.
Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2016 sa zrušuje Všeobecné
záväzné nariadenie č. 21/2006 O podmienkach držania a chovu psov v Obci Štrba vrátane
doplnku č. 1/2007 s účinnosťou od 11.7.2007, dodatku č. 2/2008 s účinnosťou od 1.1.2009
a dodatku č. 3/2012 s účinnosťou od 4.5.2012.
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