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Prevádzkový poriadok upravujúci podmienky dočasného umiestnenia spoločenských zvierat
v meste Banská Bystrica je spracovaný v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti s vyhláškou č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o
požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Zo strany prevádzkovateľa bola splnená
aj ohlasovacia povinnosť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, Skuteckého
19, Banská Bystrica.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00313271
www.banskabystrica.sk
Telefón: 048/4330 522, 0917 494 401
Identifikačné údaje pracoviska
ZAaRES Banská Bystrica
Švermova 45
974 01 Banská Bystrica
E-mail: zaares@mail.t-com.sk
Telefón: 048/ 413 87 33, 413 79 91
I. Všeobecné ustanovenia
1.
Prevádzkový poriadok dočasného umiestnenia spoločenských zvierat v meste Banská
Bystrica do kotercov upravuje prevádzkovanie a činnosť umiestňovania odchytených psov podľa
príslušných právnych predpisov.
2.
Prevádzkový poriadok je platný a záväzný pre vyškolených zamestnancov Mestského úradu
a Mestskej polície Banská Bystrica.
3.
Prevádzkový poriadok je určený na zosúladenie postupov pri ustajňovaní odchytených
túlavých spoločenských zvierat (pes, mačka) do kotercov s neznámym zdravotným stavom na dobu
potrebnú do vykonania prevozu do karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá Unionka č.17
Zvolen.
4.
Umiestnením túlavého psa alebo mačky do koterca prevádzkovateľ nepreberá povinnosti
držiteľa psa v zmysle platných právnych predpisov.
II. Prevádzkové podmienky
1.
Majiteľom kotercov je mesto Banská Bystrica. Spravuje ich oddelenie odpadového
hospodárstva a údržby verejných priestranstiev podľa organizačného poriadku Mestského úradu
Banská Bystrica.
2.
Za chod a činnosť kotercov zodpovedá vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby
verejných priestranstiev.
3.
Do areálu Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica (ďalej len ZAaRES)
ku kotercom majú prísny zákaz vstupu cudzie osoby. Vstup cudzích osobôb je možný len na základe
osobitného povolenia vedenia ZaaRES-u.

4.
Do areálu ZAaRES-u ku kotercom majú povolený vstup len oprávnené osoby, a to
zamestnanci mesta Banská Bystrica - odd. odpadového hospodárstva a údržby verejných
priestranstiev verejnoprospešných služieb, Mestskej polície Banská Bystrica a zamestnanci
ZAaRES-u.
5.

Koterce sa skladajú:

a)
3 ks montovaných kovových kotercov pre psy, ktoré sú vyhotovené s kovového
pozinkovaného mrežovania, strechy a drevenej podlahy
b)

6 ks kovových nádob na krmivo a napájanie zvierat

c)

3 ks psích búd spolu s ležoviskom

Zamestnanci mesta Banská Bystrica a Mestskej polície Banská Bystrica v areáli ZAaRES-u
sú povinní dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších právnych
predpisov a príslušné protipožiarne predpisy vrátane BOZP pri manipulácii so zvieratami.
III. Povinnosti pracovníkov
1.
V kotercoch budú umiestňované odchytené zvieratá len od zamestnancov mesta Banská
Bystrica a mestskej polície, ktorí budú disponovať kľúčom od jednotlivých kotercov a vykonávajú
činnosti v zmysle svojej pracovnej náplne.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zamestnanci:
odchytené zviera umiestnia v koterci
zvieraťu podajú vodu, prípadne granulované krmivo podľa ich fyziologických potrieb
minimálne jedenkrát denne
vykonajú očistu a dezinfekciu prepravného boxu vo vozidle VW CADDY
vykonajú mechanickú očistu kotercov po uvoľnení koterca, v prípade ustajneného
zvieraťa podľa potreby aj viackrát
zistenie nedostatkov oznámia na oddelenie odpadového hospodárstva a údržby
verejných priestranstiev verejnoprospešných služieb
v čase umiestnenia zvieraťa do koterca mimo pracovnú dobu, resp. cez víkend alebo
sviatok v prípade, že majiteľ zvieraťa je známy, zamestnanec mestskej polície toto zviera
vydá majiteľovi po vzájomnej dohode
s umiestnenými zvieratami zaobchádzajú šetrne v zmysle zák. č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti
vedú vlastnú evidenciu o odchytených alebo prevzatých ustajnených zvieratách
v opodstatnených prípadoch privolajú vybraného veterinárneho lekára
IV. Vykonávanie odchytu

1.
Odchyt zvierat vykonávajú vyškolení zamestnanci Mestského úradu Banská Bystrica a
Mestskej polície mesta Banská Bystrica.
2.
Pri odchytoch zvierat sú používané mechanické pomôcky. V prípade výskytu agresívneho
alebo zraneného zvierať môže byť použitá narkotizačná fúkacia trubica, prípadne narkotizačná
zbraň DIST-INJECT.
3.
Vyškolený zamestnanec podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o
zmene niektorých zákonov nie je povinný odchyt vykonať v prípade, ak by tým bola ohrozená
bezpečnosť a jeho zdravie, alebo iných osôb, prípadne by bola spôsobená škoda na majetku.
4.
Za odchytené zviera sa považuje aj pes alebo mačka, ktoré bolo odovzdané vyškolenému
zamestnancovi občanmi a jeho držiteľ nie je známy.

5.
Odchytené zviera je prepravené do koterca automobilom špeciálne upraveným na túto
činnosť VW CADDY SPZ: BB-976 CJ. Prepravované odchytené zviera z iného okresu musí mať
osvedčenie od príslušnej veterinárnej a potravinovej správy. Po každom odchyte a prevoze zvieraťa
je automobil vyčistený a dezinfikovaný.
V. Nakladanie so zvieratami
1.
Každé novoprivezené zviera bude samostatne umiestnené v koterci po dobu max. 2 dni cez
víkend v ojedinelých prípadoch do 7 dní.
2.
Počas tejto doby mu zamestnanci ZAaRES-u mu min. jedenkrát denne podajú vodu a
krmivo.
3.
V prípade podozrenia možnej nákazy zvieraťa, alebo jeho zlého zdravotného stavu, môže
privolaný veterinárny lekár v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. rozhodnúť o okamžitom eutanazovaní
zvieraťa.
4.
Pokiaľ sa počas umiestnenia zvieraťa prihlási majiteľ, ktorý hodnoverne preukáže, že zviera
patrí jemu, môže sa mu so súhlasom pracovníka mestskej polície a uhradení blokovej pokuty
porušenie VZN č. 4/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta zviera vrátiť.
5.
Najbližší nasledujúci pracovný deň bude dočasne umiestnené zviera prepravené z Banskej
Bystrice do Karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá Unionka Zvolen.
VI. Vydávanie odchytených zvierat
1.

Odchytené zviera je možné vydať:
➢ majiteľovi, po hodnovernom preukázaní vlastníctva a uhradení pokuty
➢ náhradnému majiteľovi po uhradení pokuty na základe písomného splnomocnenia majiteľa
VII. Podmienky vydávania odchytených zvierat

1.

Zviera je možné vydať len záujemcovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne
úkony.

2.

Zviera je možné vydať len so súhlasom zamestnanca mestskej polície alebo mesta Banská
Bystrica.
VIII. Financovanie kotercov

1.

Financovanie prevádzky kotercov je zabezpečené z finančných prostriedkov rozpočtu mesta
Banská Bystrica na príslušný kalendárny rok. Programový rozpočet č. 5.4: Karanténna
stanica.

2.

Nakladanie s finančnými prostriedkami podlieha kontrole orgánov mesta Banská Bystrica.
IX. Záverečné ustanovenia

1.

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom podpisu primátora mesta.

2.

Prevádzkový poriadok je schválený Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Č.j. 1678/2011.

