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Prevádzkový poriadok Areálu výbeh a cvičisko pre psov je spracovaný v súlade so Zákonom
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a Všeobecným záväzným nariadením mesta Banská
Bystrica č. 4/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00313271
www.banskabystrica.sk

Identifikačné údaje areálu
Výbeh a cvičisko pre psov
Tatranská ul.
974 11 Banská Bystrica

I. Všeobecné ustanovenia

•

Prevádzkový poriadok areálu výbeh a cvičisko pre psov (ďalej len areál) upravuje
prevádzkovanie a činnosť podľa vyššie uvedených právnych predpisov.

•

Prevádzkový poriadok je platný a záväzný pre všetkých obyvateľov mesta, návštevníkov,
majiteľov a držiteľov psov a osoby ich sprevádzajúce.

•

Areál je určený na venčenie a cvičenie psov.

•

Areál výbehu a cvičiska pre psov sa skladá z :
➢ výbeh – slúži ako venčovisko
➢ cvičisko – obsahuje cvičebné prvky (výcvikové prekážky)
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II. Prevádzkovanie areálu výbehu a cvičiska
1. Areál prevádzkuje Mesto Banská Bystrica a je v správe Oddelenia odpadového
hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu Banská Bystrica.
2. Do areálu má vstup povolený osoba, ktorá je majiteľom alebo držiteľom psa a osoby, ktoré
ich sprevádzajú za podmienky, že ich psi sú prihlásené do evidencie v zmysle "VZN mesta
Banská Bystrica o niektorých podmienkach držania psov na území mesta" v poslednom
znení a majú uhradenú daň za psa v zmysle "VZN Mesta Banská Bystrica o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady" v poslednom znení.
3. Areál je prístupný majiteľom alebo držiteľom psov a osoby ich sprevádzajúce v
neobmedzenom čase.
III. Povinnosti návštevníkov areálu výbehu a cvičiska
1. Areál je prístupný pre majiteľov a držiteľov psov a osoby, ktoré ich sprevádzajúce za
splnenia nasledovných podmienok:
a) Osoby, ktoré sú v zmysle tohto Prevádzkového poriadku oprávnené nachádzať sa v areáli
sú povinné dodržiavať zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.4/2011 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších právnych predpisov a príslušné protipožiarne predpisy.
b) Pes musí byť v areáli vždy spolu so svojím majiteľom resp. držiteľom a pod jeho stálym
dozorom. Každý majiteľ resp. držiteľ psa je za svojho psa, jeho pohyb a jeho konanie
zodpovedný v plnej miere.
c) Pes musí byť označený identifikačnou známkou.
d) V areáli je voľný pohyb psov povolený.
e) Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný brať ohľad aj na prítomnosť psov iných majiteľov
resp. držiteľov tak, aby nedošlo medzi nimi ku vzájomnému napadnutiu psov.
f) Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný pri vstupe do areálu a odchode z areálu tento riadne
uzatvoriť tak, aby nedošlo k voľnému pohybu psov mimo areálu.
g) Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný používať výcvikové prekážky výhradne len na výcvik
svojho psa.
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h) Ak pes vykoná svoju potrebu v areáli, majiteľ resp. držiteľ psa je povinný v zmysle "VZN
Mesta Banská Bystrica o niektorých podmienkach držania psov na území mesta" v
poslednom znení tento exkrement bezodkladne odstrániť do označených nádob na odpad,
ktoré sú súčasťou areálu.
i) Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný v zmysle "VZN Mesta Banská Bystrica o verejnom
poriadku na území mesta" v poslednom znení udržiavať v areáli poriadok.
j) Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný v zmysle Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti mať u svojho psa vykonanú platnú vakcináciu a revakcináciu voči besnote.
k) Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný v zmysle Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti neprekračovať biologické schopnosti psa alebo mu spôsobovať neprimeranú
bolesť, poranenie alebo utrpenie.
2. Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto Prevádzkového poriadku vykonáva
mesto Banská Bystrica prostredníctvom Mestskej polície a poverených zamestnancov
Mestského úradu Banská Bystrica.
IV. Financovanie areálu výbehu a cvičiska
1. Financovanie prevádzky areálu výbeh a cvičisko je zabezpečené z finančných prostriedkov
rozpočtu mesta schválených Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici na príslušný
kalendárny rok.
2. Nakladanie s finančnými prostriedkami podlieha kontrole orgánov Mesta Banská Bystrica.
V. Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
2. O Prevádzkovom poriadku bol oboznámený príslušný Úrad veterinárnej a potravinovej
správy SR.
3. Prevádzkový poriadok v plnom znení je zverejnený na internetovej stránke mesta Banská
Bystrica.
4. Skrátená verzia Prevádzkového poriadku obsahujúca základné informácie a pravidlá pre
návštevníkov areálu je vyvesená vo vstupnej časti areálu vo forme Upozornenia pre
návštevníkov areálu výbehu a cvičiska pre psov na povinnosť dodržiavania Prevádzkového
poriadku.

