Koľko psov je skutočne v Petržalke?
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Rastislav Iliev, moderátor:
"Na území Petržalky je zaevidovaných 5 500 psov, reálne ich však podľa odhadov samosprávy
môže byť až 10-tisíc. Mestská časť svojich obyvateľov motivuje, aby si psa riadne prihlásili aj
prostredníctvom bonusov. Neporiadni chovatelia však môžu na takéto výhody zabudnúť."
Silvia Šeptáková, redaktorka:
"Petržalka odmeňuje disciplinovaných psíčkarov. Zdarma im ponúka sáčky na psie exkrementy.
Napriek tomu, že samospráva chovateľom vytvára podmienky, nájdu sa aj takí, ktorí si po svojich
štvornohých miláčikoch stále nezvykli upratovať."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Treba si uvedomiť, že mestská časť vyberá poplatok za psa za približne 5-tisíc psov. Všetky tie
peniaze, ktoré máme, investujeme do sáčkov alebo do nejakej čistoty. A treba si uvedomiť, že ročne
vyvezieme niekoľko vagónov exkrementov. Druhá vec je, že za tieto peniaze, poviem to otvorene, za
tieto peniaze využíva služby ako sáčky, smetné koše a podobne x-tisíc psov, ktoré nie sú prihlásené,
čo samozrejme komplikuje situáciu. Čiže my nie sme schopní vyriešiť celý ten problém."
Obyvateľ Petržalky 1:
"Tí čo majú, majitelia po nich tie výkaly vôbec neupracú. Idú ďalej. A človek šľape po tráve
a zašpiní si topánky."
Obyvateľka Petržalky 2:
"Je to pravda, veď pozrite sa, veľké psy sú navoľno, nikto sa o nich nestará. Po malých zbierame,
po veľkých nie, veď to je vidno na tých kôpkach, aké sú."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"A aké podmienky vytvára mestská časť psíčkarom, aby mohli upratovať po svojich štvornohých
miláčikoch?"
Obyvateľka Petržalky 2:
"Tam v rohu sú koše zberné, takže nie je problém. A ozaj si zobrať so sebou ten sáčok, keď už tam
tie sáčky nevisia, ak ich niekto poberie, veď nie je problém si so sebou z domu zobrať nejaký sáčok
a urobiť poriadok."
Michaela Platznerová, hovorkyňa MČ Petržalka:
"Osadili sme doteraz 200 smetných košov, ktoré sú špecializované na tieto psie exkrementy.
Pravidelne ich vyprázdňujeme, dvakrát do týždňa. Dávajú sa tam nové sáčky, vždy je to po 50 kusov
ku každému košu. A plus ďalšiu možnosť majú psíčkari, samozrejme, odhodiť tieto exkrementy do
ktorejkoľvek nádoby na obyčajný štandardný komunálny odpad. Tých je v súčasnosti v Petržalke
takmer 400. Takže 600 kusov smetných košov si myslím, že je viac ako dosť na plochu Petržalky,
takže výhovorky, že nemajú kam vyhodiť psie výkaly, podľa môjho názoru absolútne neobstoja."
Silvia Šeptáková:
"Majitelia psov si často neuvedomujú, že svojím nezodpovedným správaním nielen obťažujú
ostatných obyvateľov Petržalky, ale v prvom rade porušujú zákon či všeobecne záväzné nariadenia
mestskej časti."
Vladimír Bajan:
"Dostávam týždenne desiatky listov o tom, ako pes napadol niekoho, aké sú problémy, ako sa
správajú arogantne, nerešpektujú sa ľudia medzi sebou. Toto budeme musieť nejako zvládnuť.
A pevne verím, že konečne začne pracovať aj mestská polícia v tejto vecí a miesto papúč sa začne
venovať aj takýmto priestupkom a myslím si, že práve takéto priestupky robia väčšie zlo medzi ľuďmi
ako zle zaparkované auto alebo auto zaparkované s inou ŠPZ ako s bratislavskou. Takže tu bude
tlačiť na všetkých zainteresovaných, aby sa začali venovať aj tejto tematike."
Peter Pleva, hovorca Mestskej polície Bratislava:
"Pokiaľ ide o najčastejšie priestupky, ktoré naše hliadky dennodenne zisťujú na území hlavného
mesta, je to neodstraňovanie psích exkrementov, ďalej voľný pohyb psov, ale aj to, že psík na
verejnom priestranstve nemá registračnú známku. Za takéto priestupky je možné priestupcu riešiť na
mieste v blokovom konaní a to pokutou až do výšky 33 eur."
Michaela Platznerová:

"V rámci mestskej časti existujú inšpektori, ktorí chodia na pravidelné kontroly. Samozrejme,
nemajú tú možnosť udeľovať pokuty. Môžu len upozorňovať, dávať ľuďom dobré rady a v podstate ich
usmerniť. Ale bohužiaľ nejaká finančná sankcia alebo nejaký iný postih z ich strany nie je možný."
Silvia Šeptáková:
"K zlepšeniu situácie by v Petržalke mal prispieť aj nový oplotený areál pre psy. Ten chce
samospráva vybudovať najmä preto, že z dôvodu výstavby nosného dopravného systému počet plôch
určený pre voľný pohyb psov v mestskej časti výrazne klesne. Areál s výmerom takmer 66 árov
vznikne na ploche medzi Rusovskou cestou, Wolkrovou ulicou a Panónskou cestou."
Vladimír Bajan:
"Vyskúšame výber pre psov, prvý čo máme v priestoroch pri Wolkrovej. V prípade, že sa to osvedčí
a že naozaj tam budú chodiť psíčkari, máme naplánované ďalšie dve, tri miesta, ktoré by sme chceli
v Petržalke vyhradiť. Myslím, že to by mohla byť jedna z ciest."
Silvia Šeptáková:
"Na nezodpovedných psíčkarov môžete upozorniť aj vy a to prostredníctvom e-mailovej adresy
pes@petrzalka.sk. Adresovať tam môžete podnet, ktorý sa týka nielen lajdáckeho správania sa
chovateľov, ale upozorniť sa dá aj na majiteľa, ktorý nemá psa riadne zaregistrovaného. Táto
informácia sa dá overiť na oficiálnej stránke Petržalky, kde je zverejnený podrobný zoznam všetkých
riadne vedených psov s mestskej časti."

