
Prevádzkový poriadok Areálu výbehu a cvičiska pre psy  

v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 Prevádzkový poriadok Areálu výbehu a cvičiska pre psy v lokalite medzi ulicami 

Európska trieda, Aténska a Helsinská, časť pozemku parcelné číslo 2659, katastrálne územie 

Nové Ťahanovce  v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce je spracovaný v súlade so 

zákonom číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákonom číslo 282/2002 Z.z. ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov  a zo všeobecne záväzným nariadením mestskej 

časti číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  

 

 Prevádzkovateľom tohto areálu je mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok Areálu výbehu a cvičiska pre psy ( ďalej len „areál“) upravuje 

prevádzkovanie a činnosť podľa vyššie uvedených právnych predpisov. Je záväzný pre 

všetkých obyvateľov mesta, návštevníkov, majiteľov a držiteľov psov a osoby ich 

sprevádzajúce. 

2. Areál je určený na voľný pohyb psov a ich výcvik. Voľným pohybom psa je pohyb bez 

vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Vodiť psa mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá 

ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo 

iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, 

prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

3. Priestor areálu je rozdelený na výbeh, ktorý slúži na venčenie psov a cvičisko, kde sú 

umiestnené výcvikové prekážky. 

 

 

II. Prevádzkovanie Areálu výbehu a cvičiska 

 

1. Do areálu má vstup povolený osoba, ktorá je majiteľom alebo držiteľom psa a osoby, 

ktoré ju sprevádzajú  za podmienky, že jej psy sú prihlásené do evidencie psov podľa 

ustanovení § 6 všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2009 o čistote a verejnom 

poriadku v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a majú uhradenú daň za psa podľa 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 132 o miestnych daniach. 

2. Areál výbehu a cvičiska je prístupný majiteľom alebo držiteľom psov a osobám ich 

sprevádzajúcim v neobmedzenom čase.  

 

 

III. Povinnosti návštevníkov Areálu výbehu a cvičiska 

 

 Areál výbehu a cvičiska je prístupný  majiteľom alebo držiteľom psa a osobám, ktoré 

ich sprevádzajú za splnenia nasledovných podmienok: 

 

1.  Pes musí byť v areáli vždy so svojím majiteľom, resp. držiteľom a pod jeho stálym 

dozorom. Každý majiteľ resp. držiteľ je za svojho psa, za jeho pohyb a jeho konanie 

zodpovedný v plnej miere. 

2.  Každý pes, ktorý vstúpi do areálu  výbehu a cvičiska musí mať identifikačnú známku. 

3. Voľný pohyb psa v areáli je povolený. 

4. Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný brať ohľad aj na prítomnosť psov iných majiteľov 

resp. držiteľov tak, aby nedošlo medzi  psami  ku vzájomnému napadnutiu. 
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5. Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný dohliadnuť na to, aby pes v neprimeranej miere 

nerušil iných brechaním a zavýjaním, vzhľadom na umiestnenie Areálu výbehu 

a cvičiska v obytnej zóne.  

6.  Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný pri vstupe do areálu a pri odchode z areálu tento 

riadne uzatvoriť tak, aby nedošlo k voľnému pohybu psov mimo Areálu výbehu 

a cvičiska. 

7.  Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný používať výcvikové prekážky výhradne len na 

výcvik svojho psa. 

8.  Majiteľ, resp. držiteľ psa je  v zmysle § 7 ods.6 všeobecne záväzného nariadenia    

číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku v mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom do nádob na 

to určených. Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný udržiavať v areáli poriadok. 

9.  Osoby, ktoré v zmysle tohto prevádzkového poriadku sú oprávnené nachádzať sa 

v areáli sú povinné dodržiavať ustanovenia tohto poriadku, ustanovenia všeobecne 

záväzného nariadenia číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku v mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce,  ustanovenia zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti ako aj zákon číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  v znení 

neskorších predpisov a príslušné protipožiarne predpisy. 

10.  Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný v zmysle zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti mať u svojho psa vykonanú vakcináciu a revakcináciu proti besnote.  

11.  Majiteľ, resp. držiteľ v zmysle  zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 

nesmie prekračovať biologické  schopnosti zvieraťa alebo spôsobovať zvieraťu 

neprimeranú bolesť,  poranenie alebo utrpenie. 

 

 Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku 

Areálu výbehu a cvičiska pre psy  vykonáva  Mestská polícia Košice a poverení zamestnanci 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 Vybrané ustanovenia prevádzkového poriadku Areálu výbehu a cvičiska  pre psy sú 

umiestnené vo vstupnej časti areálu. 

 

  

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

1.  Prevádzkový poriadok Areálu výbehu a cvičiska  pre psy nadobúda účinnosť  

10 .7.2017. 

2.  Prevádzkový poriadok je plnom znení zverejnený na webovej stránke mestskej časti. 

 

 

 

 

      

 

 

       JUDr. Cyril  Betuš 

                starosta 

                              v.r.  

 

 

 


