
Plocha pre voľný pohyb psov Astronomická ulica 

 

Areál prevádzkuje mestská časť Bratislava-Ružinov. 

 

Prevádzkový poriadok 

 

1. Areál je prístupný majiteľom a držiteľom psov a sprevádzajúcim osobám v čase od 8:00 do 

20:00. Vstup do areálu nie je povolený počas búrky a silného dažďa.  

 

2. 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 prepisov, 

zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov na 

území mestskej časti. Osoby sa v areáli nachádzajú na vlastné nebezpečenstvo. 

 

3. Pes musí byť v areáli stále pod dozorom majiteľa alebo držiteľa. Každý majiteľ, resp. držiteľ psa 

je za svojho psa, jeho pohyb a jeho konanie zodpovedný v plnej miere.  

 

4. Pes musí byť označený identifikačnou známkou. 

 

5. V areáli je povolený voľný pohyb psov. Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný brať ohľad aj na 

prítomnosť psov iných majiteľov resp. držiteľov tak, aby nedošlo k vzájomnému napadnutiu psov. 

 

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

tak, aby nedošlo k voľnému pohybu psov mimo areálu.  

 

7. Pri vykonávaní údržby areálu spoločnosťami VK SERVIS s. r. o.  a Ružinovský podnik VPS a. s. 

je majiteľ, resp. držiteľ psa povinný uviazať ho  na vôdzku a umožniť pracovníkom údržby jej 

bezpečné vykonanie. Majiteľ, resp. držiteľ psa je taktiež povinný umožniť bezpečný vstup a vjazd 

vozidlám a pracovníkom spoločnosti Západoslovenská energetika.  

 

8. Ak pes vykoná svoju potrebu v areáli, majiteľ resp. držiteľ psa je povinný v zmysle VZN č. 

2/2003 bezodkladne odstrániť do nádob na odpad.  

 

9. Majiteľ, resp. držiteľ psa je povinný v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 1/2003 

o dodržiavaní čistoty a poriadku udržiavať v areáli poriadok. 

 

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

starostlivosti mať u svojho psa vykonanú platnú vakcináciu proti besnote. Vstup do areálu nie je 

dovolený so zahmyzeným psom alebo so psom, ktorý môže svojím ochorením nakaziť iných psov.  

 

11. Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti nespôsobovať psovi neprimeranú bolesť, poranenie alebo utrpenie.  

 

12. Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto Prevádzkového poriadku vykonáva 

mestská časť Bratislava-Ružinov prostredníctvom Mestskej polície,  poverených zamestnancov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov a Ružinovského podniku VPS a. s.  

 


