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Michal Katuška, moderátor:  

"Ľudia sa sťažujú, že psičkári po svojich psoch neupratujú. Tí sa ale bránia, že aj keď platia daň za 
psa, mestá im neposkytujú dostatok hygienických vrecúšok, košov a priestorov na venčenie, ktoré by 
z týchto prostriedkov mali byť hradené."  

Mária Galliková, redaktorka:  

"Platíte daň za psa?"  

(začiatok ankety)  

Psičkárka:  

"Áno."  

Psičkár:  

"Neplatím daň za psa."  

Psičkárka:  

"Ja som už oslobodená, lebo som penzistka."  

Psičkárka:  

"Má päť mesiacov, až od jedného roka."  

(koniec ankety)  

Mária Galliková:  

"Povinnosťou majiteľov psov je každoročne platiť za nich daň. Mestá a obce Slovenska ale majú 
problém s neplatičmi. Napríklad v bratislavskej Petržalke za svojho psa neplatí asi polovica 
psičkárov. Upozorňuje na to hovorkyňa mestskej časti Michaela Platznerová."  

Michaela Platznerová, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:  

"Mestská časť Bratislava - Petržalka má registrovaných päťtisíc psov, ale odhad je, že po 
Petržalke sa pohybuje viac ako desaťtisíc psíkov."  

Mária Galliková:  

"Samospráve potom chýbajú financie na dostatok košov, hygienických vrecúšok, či údržbu 
priestorov na výbeh psov. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik dodáva, že tieto peniaze ďalej idú na 
zabezpečenie takzvaných inšpektorov verejného poriadku."  

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy:  

"Ktorí sa pohybujú po mestskej časti a dohliadajú na to, aby sa dodržiavalo aj všeobecne záväzné 
nariadenie o držaní psov."  

Mária Galliková:  

"Spomedzi krajských miest za psa najviac zaplatia obyvatelia bytových domov v 
Prešove - šesťdesiatšesť eur. Najmenej zvyknú platiť obyvatelia menších miest a obcí. Tam si časť 
dane necháva samotná obec a to najmä na vlastné potreby. Informuje Štefan Henžel - starosta obce 
Nevoľné."  

Štefan Henžel, starosta obce Nevoľné:  

"Tie peniaze idú do organizácie značkovania tých psov, nakoľko značkujeme každé tri roky psov a 
tie ostatné peniaze ostávajú v obecnom rozpočte a použijú sa na veci, ktoré sú potrebné."  

Mária Galliková:  

"Platenie dane kontroluje mestská polícia, ktorá môže majiteľa vyzvať, aby sa preukázal známkou. 
Peter Pleva, hovorca bratislavskej mestskej polície."  

Peter Pleva, hovorca MsP Bratislava:  

"Len a prvý polrok tohto roku policajti mestskej polície v Bratislave zistili päťstodvadsaťosem 
porušení."  

Mária Galliková:  

"V prípade, že majiteľ nemá psa prihláseného a teda nemá ani známku od mestského, či 
miestneho úradu, polícia mu môže udeliť pokutu. Napríklad už v spomínanej Petržalke až 
stošesťdesiatpäť eur."  

 


