Petržalka: Sídlisko plné psov
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Žije tam najviac ľudí a zrejme aj najviac psov. Petržalka má dva roky svoj zoznam
Na trávnatých plochách chýbajú koše. Za neupratanie hrozí pokuta.
PETRŽALKA. Ak sa opýtate svojich známych z Petržalky, kam najradšej chodia so psom,
odpovedia väčšinou, že okolo svojho baraku. Naozaj, všade na najväčšom stredoeurópskom sídlisku
sú parčíky, zákutia a zelené plochy, ktoré na pár krokov so psom stačia. A na nich páchnuce stopy.
Prešli sme viaceré takéto miesta na sídliskách. Z pozorovania niekoľkých desiatok psíčkarov bolo
vidieť, že asi polovica je veľmi uponáhľaná. Až tak, že po svojom psovi nestíhajú upratať. Typický
obrázok: rodič s telefónom pri uchu, natiahnutá vôdzka a vedľa dieťa, ktoré sa nečinne prizerá, kým
pes dokončí potrebu. Potom všetci odídu. Na lúčke pri Chorvátskom ramene sa zasa počas dlhšieho
pozorovania zohlo a upratalo po svojom psovi presne toľko ľudí, kolkokrát sa zachvela udica dvoch
mladíkov chytajúcich na ramene ryby. Nula. Mnohí psíčkari však výkaly svojho psa zbierajú. Starší
pán s vnukom a jeho Jackom Russellom hovorí, že si vrecká nosia z domu. Chce tým "mladého"
naučiť, že v živote sa treba v prvom rade spoliehať sám na seba.
Sú na zozname
Keď pred dvoma rokmi zverejnil petržalský mestský úrad zoznam prihlásených psov, vyvolal
rozpory. Niektorí Petržalčania začali nahlasovať svojich susedov, že na zozname ich pes nie je. To sa
upokojilo. Hovorkyňa mestskej časti Michaela Platznerová hovorí, že sa im dobrovoľne prihlásili
viacerí majitelia psov. Dnes ich je už 4793, koľko presne ich bolo pred dvomi rokmi, radnica nevedela
povedať. Ľudia však podľa hovorkyne tiež viac reagujú na výzvy na doplatenie zmeškaných daní. Už v
prvom polroku vyzbierali podľa nej takto dane za psa od tisícky Petržalčanov. Aj pani s dvoma
krížencami a maltezákom v časti Dvory hovorí, že sa susedia neudávajú. Pamätá si však, že pred
viacerými rokmi jedna pani z paneláka nahlásila radnici všetky psy v dome. Viacerí majitelia psov
hovoria, že problémom Petržalky sú skôr chýbajúce plochy vyčlenené pre psy, kde by rodičom bolo
hneď jasné, že tam s deťmi nemajú chodiť. "Nie som veľký fanúšik zbierania biologického odpadu. Tie
baktérie tam zostanú, a nič nezabráni dieťaťu, aby sa tam hrabalo v hline alebo trhalo kvetiny," hovorí
pani z Dvorov. Na vreckách jej prekáža, že produkujú neorganický odpad. Pri jej troch psoch to býva
až 15 vreciek denne. Radšej by videla dvojité odpadkové koše na uliciach, kde by sa vedľa
organického odpadu triedili plasty.
Kam s odpadom
Košov s vreckami pre psy je pritom na trávnatých plochách Petržalky málo. V niektorých častiach
sme nenašli ani jeden. Napríklad popri Chorvátskom ramene sú stojany na koše bez košov, alebo tam
nie sú vôbec. "Koše s vreckami sú tu asi dva, ale bez vreciek," smeje sa slečna, ktorá je vonku so
svojím krížencom . Ani netuší, že radnica dáva každému psíčkarovi platiacemu dane každý rok na
požiadanie 250 vreciek na exkrementy. Napriek tomu majitelia psov považujú daň za vyhadzovanie
peňazí, nevidia, na čo peniaze idú. Radnica teraz sľubuje aspoň pomoc na okraji Petržalky v smere
na Rakúsko. Ešte v lete otvoria prvý oplotený výbeh s rozlohou 66 árov s cvičiskom medzi Wolkrovou
ulicou a Panónskou a Ruskovskou cestou. Nahradiť má trávnaté plochy popri Chorvátskom ramene,
kam dnes Petržalčania svoje psy vypúšťajú, ale zmiznú pre výstavbu električkovej trate.
.....
Psy Petržalky
Poplatky a pokuty
Daň za psa
- v bytovke s výškou v kohútiku do 43 cm 34 eur;
- v bytovke nad 43 cm 67 eur;
- každý pes v rodinnom dome 17 eur;
Pokuty
- neupratanie výkalov, vstup do zákazu pre psy, nepreukázanie známky do 65 eur;
- neprihlásenie psa, neohlásenie útoku na človeka do 165 eur.
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