Obecné zastupiteľstvo v Strečne v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s § 3
ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov a § 22 odst.10 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vodenia psov,
znečistenia verejných priestranstiev, sume úhrady náhradnej
evidenčnej známky a odchyte psov v obci Strečno
č.1/2021
Čl. 1
Účel nariadenia
1.

Účelom nariadenia je úprava všeobecne záväzných pravidiel o:
a)
b)
c)
d)
e)

podmienkach vodenia psov,
úhrade náhradnej evidenčnej známky psa na území obce Strečno,
určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
zabezpečenie odchytu psov.

2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo na osobu,
ktorá psa vedie.
3. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta, pozemky, ktoré sa
nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce, a ktoré slúžia na verejné
užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prípustné.
Ostatné práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov sú upravené zákonom
282/2002 Z.z.
Čl. 2
Vodenie psa a voľný pohyb psov
Na základe § 4 odst.5 zákona č.282/2002 Z.Z. obec Strečno určuje podrobnosti o vodení psov
nasledovne:
a)

Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná,
aby držiteľ mohol psa ovládať v každej situácii.

b) Osoba, ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru.
c)

Majiteľ resp.držiteľ psa má povinnosť viesť psa tak, aby nedochádzalo k stretu psa s inou
osobou prípadne zvieraťom.

d)

Voľný pohyb psov (pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov) je v celej obci Strečno z a k á z a n ý, s výnimkou zvláštneho psa bez vôdzky, ak je
na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

e)

Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný na požiadanie (starostu, poslanca OZ,
pracovníka OcÚ, poverenej osoby ) preukázať zaevidovanie psa evidenčnou známkou, a že
má zo sebou prostriedok (sáčok, pomôcku) na odstránenie psích výkalov.

Čl. 3
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
a)

Majiteľ resp. držiteľ psa prevezme od obecného úradu pre prihláseného psa evidenčnú
známku, ktorou musí byť každý pes označený.

b) Ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok určuje obec vo VZN o miestnych daniach.
c)

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky vydá obec náhradnú známku. Na základe
§ 3 ods. 6 zák. č. 282/2002 Z. z. sa určuje suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej
známky psa vo výške 3,50 EUR.
Čl. 4
Určenie miest

V súlade s § 5 odst.1a) zák. č. 282/2002 Z. z. voľný pohyb psov sa zakazuje:
a)

na verejných priestranstvách a miestach, ktoré sú viditeľne označené zákazom voľného
pohybu psov bez priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie s výnimkou
pohybu zvláštneho psa bez vôdzky, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

V súlade s § 5 odst.1b) je vstup so psom zakázaný:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

do materskej školy, základnej školy a ich areálov,
do objektov samosprávy, na pietne miesta (cintoríny, dom smútku)
na futbalové ihrisko a jeho areálu,
na multifunkčné ihrisko a jeho areálu,
do obchodných prevádzok v obci,
na detské ihrisko v areáli parku,
Čl. 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev psami

V súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z. sa určujú podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev takto:
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie,
výkaly bezprostredne odstránit' z verejného priestranstva ich uložením do najbližšieho kontajnera
na komunálny odpad resp. do košov označených symbolmi na psie exkrementy. Každý, kto psa
vedie, je povinný mať so sebou prostriedok (sáčok, pomôcku) na odstránenie psích výkalov.

Čl. 6
Odchyt psov
V zmysle § 22 odst.10 zák. č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti obec Strečno uzatvorila
zmluvu s občianskym združením U psej matere Kysuce – Ranč Korňa. Predmetom zmluvy je
vykonávať odber nájdených, opustených, túlavých alebo zranených zvierat vo verejnom záujme na
verejných priestranstvách obce na základe objednávky obce.
Náklady na odchyt túlavých psov, zabehnutých psov, psov v karanténe vymáha ako pohľadávku
obec Strečno od majiteľa zvieraťa na základe zmluvy o dielo medzi obcou Strečno a odchytovou
spoločnosťou.
Čl. 7
Priestupky
1) Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je
spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je priestupkom podl'a § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/
zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 165 €.
2) Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu
psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podl'a §
7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 65 €.
3) Podl'a § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak nezabezpečí na svoje
náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods.9.
4) Priestupky v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov prejedná obec, v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Na priestupky a ich
prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch zákon č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach vodenia psov, znečistenia verejných priestranstiev, sume

2)
3)
4)
5)

úhrady náhradnej evidenčnej známky a odchyte psov v obci Strečno bol zverejnený na úradnej
tabuli a web stránke obce Strečno dňa 10.9.2021 a zvesený4.10.2021.
Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 26.11.2021 uznesením č.
257/2021.
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Strečno dňa 26.11.2021.
VZN zvesené z úradnej tabule dňa 13.12.2021
Nadobúda účinnosť 14.12.2021.
Bc. Dušan Štadáni
starosta obce

