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Petržalka - V októbri 2012 mala mestská časť evidovaných na svojom území približne 5 500 psov, 
neprihlásených však má podľa odhadov takmer dvakrát toľko. Tento rok sa už zbiera po psoch 
pohodlnejšie, papierové vrecká na exkrementy zamenili za mikroténové.  

Petržalka hľadá nového partnera na obsluhu dvesto košov na psie exkrementy, samospráva chce 
ušetriť. Vlani ju psíčkari stáli 78-tisíc eur.  

Petržalka odstúpila od zmluvy s firmou, ktorá sa o koše doteraz starala. Samospráva vo vestníku 
verejného obstarávania vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na ich vyprázdňovanie a ich údržbu, 
hodnota zákazky je takmer 40-tisíc eur na dva roky. "Samospráva si sľubuje od zmluvy s novým 
dodávateľom zlepšenie služieb pre obyvateľov a úsporu finančných prostriedkov, ktoré plánuje využiť 
v oblasti životného prostredia," informovala petržalská hovorkyňa Mária Grebeňová-Laczová.  

Podľa informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania by dvesto košov mali 
vyprázdňovať dvakrát do týždňa a vyčistiť okolie koša. Víťazná spoločnosť by tiež mala dvakrát v 
týždni dopĺňať vrecká na psie exkrementy. Súčasťou služby je aj údržba košov pri ich poškodení.  

Tento rok zároveň mestská časť zmenila papierové vrecká na exkrementy za mikroténové. 
Mestská časť tak podľa hovorkyne akceptovala argumenty obyvateľov, že papierové sa pri daždivom 
počasí rozmáčajú a nedajú sa nepoužiť. Výhodou mikroténových vreciek je podľa 
Grebeňovej-Laczovej nielen lepšia odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, ale aj 
nižšia obstarávacia cena a menej intenzívny zápach najmä v horúcich letných dňoch. Psičkári v 
Petržalke budú mať tento rok k dispozícii dvojnásobné množstvo vrecúšok ako doposiaľ.  

V súčasnosti je v Petržalke dvesto košov na psie exkrementy a vrecko s odpadom po psíkoch 
možno vhodiť aj do bežných odpadkových košov, teda celkovo majú psičkári k dispozícii 600 
odpadkových nádob. Mestská časť zároveň oslovuje obyvateľov - najmä majiteľov štvornohých 
miláčikov, aby navrhli, kde, aj mimo košov na psie exkrementy, vrecká umiestniť. Svoje návrhy a 
podnety môžu obyvatelia napísať na emailovú adresu pes@petrzalka.sk. Petržalka chystá pre 
psičkárov tento rok ďalšiu novinku - otvoriť chce prvý oplotený výbeh pre psov, ktorý chcú obohatiť aj 
o hracie prvky pre zvieratá.  

 


