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Od 2. septembra si môžu Petržalčania platiaci daň za psa prevziať na miestnom úrade 250
igelitových vreciek na psie exkrementy.
BRATISLAVA. Petržalčania, ktorí majú svojho psa prihláseného v bratislavskej Petržalke a
zaplatili zaňho daň, dostanú na petržalskom miestnom úrade od 2. septembra 250 igelitových vreciek
určených na psie exkrementy.
Zároveň budú v Petržalke dopĺňať igelitové vrecká aj do stojanov. Agentúru SITA o tom
informovala petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová.
Ako uviedla, petržalský starosta sa v tejto súvislosti rozhodol odmeniť tých, ktorí si riadne plnia
svoje daňové povinnosti. "Napriek tomu, že daň za psa nesúvisí s poskytovaním vreciek na psie
exkrementy, bude práve uhradená daň podmienkou, aby si Petržalčania prevzali vrecká na úrade,"
vysvetľuje petržalský starosta Vladimír Bajan.
Počet 250 kusov zatiaľ určili na obdobie jedného roka. Od tohto kroku si samospráva sľubuje
zlepšenie čistoty sídliska ako aj zvýšenie disciplinovanosti majiteľov psov v odvádzaní dane za psa.
Ako tiež uviedla Platznerová, Petržalka za posledné dva roky urobila konkrétne kroky vedúce k
zlepšeniu čistoty v mestskej časti. Zabezpečuje pravidelné čistenie vodných plôch Malého a Veľkého
Draždiaka, Chorvátskeho ramena a lokalít, ktoré má v správe, a tiež starostlivosť o zeleň
prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb.
Samospráva postupne osadila 600 košov a nádob na psie exkrementy. Nádoby na psie výkaly
vyprázdňujú dvakrát do týždňa a dopĺňajú o vrecká po 50 kusov.
Samospráva tiež vymenila papierové vrecká za igelitové. Zmenu si vyžiadali obyvatelia, ktorí sa
sťažovali, že pri nepriaznivom počasí papierové vrecko zvlhne a je už nepoužiteľné.
"Papier nahradil ekologicky odbúrateľný a lacnejší igelit, ktorý samospráve umožnil zvýšiť počet
dopĺňaných vreciek až o sto kusov za mesiac," informovala Platznerová a doplnila, že igelitové vrecká
začali zo stojanov miznúť už do niekoľkých hodín, čo viedlo k sťažnostiam na ich distribúciu. Kontrolou
dodávateľa sa nepreukázalo, že vrecká nedopĺňal.

