Zákon obmedzí každého psičkára
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Skutočne sprísni chov, alebo zostane len na papieri? Novele zákona o držaní
psov, ktorú dnes bude schvaľovať vláda, hrozí, že sa nebude dodržiavať. Návrh totiž
nehovorí len o tom, že sa má obmedziť chov 14 psích plemien, ale nariaďuje i veci,
ktoré sa podľa kritikov nebudú dať kontrolovať ani vymáhať. Ako napríklad to, aby
každý pes na verejnom priestranstve mal okrem vôdzky aj náhubok. Alebo povinnosť
obcí kontrolovať raz za rok chovateľov rizikových psov.
Aj keď mal upravený zákon obmedziť najmä "bojové plemená" psov a zabrániť ich
ďalším útokom na ľudí, dostalo sa doň viacero opatrení, ktoré sa dotknú každého
psičkára. Podľa pôvodného návrhu mal mať napríklad náhubok na verejnom
priestranstve s výnimkou voľného výbehu iba nebezpečný pes alebo pes so
sprísneným držaním. Teda zvieratá, ktoré už zranili človeka, alebo sa ocitli na
zozname 14 vybraných plemien a ich krížencov. Ministerstvo pôdohospodárstva,
ktoré návrh vypracovalo, to však napokon zmenilo a povinnosť nosiť náhubok
rozšírilo na všetky psy s výnimkou špeciálnych.
"Tento návrh je v priamom rozpore so zákonom 115/95.
Ten hovorí, že sa voľnosť pohybu zvieraťa nesmie obmedzovať trvalo alebo
zbytočne," uvádza sa v stanovisku občianskej iniciatívy Jeden meter Sk. Podľa
kritikov sa toto nariadenie nebude dodržiavať podobne, ako sa už dnes porušuje
povinnosť vyvádzať psa na verejnom priestranstve len na vôdzke. Na vidieku je
navyše bežné, že sa psy pohybujú voľne a niektoré psy náhubky ani neznesú. Obce
nemajú dosť prostriedkov, aby to kontrolovali.
Novela zákona sprísňuje i registráciu psov. Po novom by už nestačilo, aby majiteľ
svojho psa prihlásil na miestny alebo obecný úrad, kde zaňho zaplatí, ale bude treba
dodať i jeho fotografiu. Občianski aktivisti tvrdia, že to zase postihne iba poctivých
psičkárov. "Len v Bratislave sa odhaduje, že až 70 percent psov nie je
registrovaných. Všetky tieto opatrenia sa tak dotknú iba majiteľov už
zaregistrovaných psov," tvrdí iniciatíva Jeden meter Sk. Podľa nej to ostatných
psičkárov môže od evidencie odradiť.
Nespokojné sú aj mestá a obce. Návrhu vyčítajú, že im pridáva nové povinnosti
bez toho, aby rozšíril aj ich práva. Budú napríklad povinné aspoň raz ročne spolu s
poverenou organizáciou kontrolovať nebezpečné psy alebo psy so sprísneným
držaním. "Prečo to nekontroluje štát, keď je to podľa nás prenesený výkon štátnej
správy?" pýta sa Branislav Mráz, právnik bratislavskej mestskej časti Staré Mesto,
ktorá k zákonu zaslala 21 pripomienok. Ako navyše upozornil, kontroly chovných
priestorov v obydlí by obce aj tak nemohli robiť, lebo dom či byt je podľa ústavy
nedotknuteľný. Obce tam nemôžu vstupovať.
Petržalský starosta Vladimír Bajan autorov zákona, naopak, kritizuje, že
ustupujú tlaku kynológov a mimovládok, pretože niektoré opatrenia proti pôvodnému
návrhu zmiernili. Ministerstvo dostalo k novele zákona až 511 pripomienok, z toho
474 zamietlo. Najviac výhrad, takmer 400, zaslali bežní ľudia. Tí sa včera popoludní
stretli aj na protestnom pochode pred budovou parlamentu.
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