Petržalka chce vedieť, kam presne idú peniaze pre Slobodu zvierat
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Mestská časť platí dnes paušálne a podľa starostu nedokáže verifikovať, ako sa peniaze použili.
BRATISLAVA. Bratislavská Petržalka chce presne vedieť, kam idú peniaze pre Slobodu zvierat a
vo veterinárnej starostlivosti žiada presadiť transparentnosť. "Musíme vedieť odsledovať každú
korunu, ktorá tam ide," povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan s tým, že mestská časť platí dnes
paušálne a nedokáže verifikovať, ako sa peniaze použili.
Samosprávy majú povinnosť zriaďovať, prevádzkovať a podieľať sa na prevádzke útulkov a
karantén pre zvieratá, ako aj zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na svojom území. Káže im to novela
zákona o veterinárnej starostlivosť, ktorá nadobudla účinnosť už pred rokom. V Bratislave je táto
problematika zakotvená v štatúte mesta. Aby bol s súlade s novelizovaným zákonom, mesto ho musí
pozmeniť.
Chce zmenu financovania
Dodatok štatútu, ktorý určuje podiely mestských častí na prevádzke útulkov, však dnes petržalskí
poslanci neschválili. O stanovisko žiadali hlavné mesto. Starosta Bajan tvrdí, že treba vyjasniť vzťah
Bratislavy k Slobode zvierat. "Platíme podľa počtu obyvateľov bez ohľadu na to, aké výkony Sloboda
zvierat urobí na našom území. Tento spôsob považujem za nie úplne korektný smerom k
samospráve," myslí si.
Treba si podľa jeho slov sadnúť s hlavným mestom a povedať si, ako bude vyzerať čerpanie týchto
peňazí, aby mestské časti platili len za skutočné výkony. Podľa jeho názoru zmluva medzi mestom a
Slobodou zvierat je jednostranne výhodná pre organizáciu.
K zmene štatútu sa musia vyjadriť všetky mestské časti. Aby vo svojich stanoviskách žiadali
prehodnotenie zmluvy medzi mestom a Slobodou zvierat ich vyzvalo aj Regionálne združenie
mestských častí hlavného mesta, ktoré zasadalo koncom novembra. "V štatúte by tiež malo byť
uvedené, že mestské časti sa finančne podieľajú na nákladoch mesta potrebných na zabezpečenie
odchytu túlavých zvierat na ich území," uviedla hovorkyňa združenia Alžbeta Klesnilová.
Na prijatie návrhu štatútu hlavného mesta je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a
následné schválenie trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ak so
zmenou nebude súhlasiť najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

