Meno a priezvisko poslanca: Eva Kačmarčíková
Adresa: Fraňa Kráľa 19, 059 21 Svit
Interpelácia zo dňa 25.02.2021
Stručný a konkrétny text interpelácie:
• tlmočila sťažnosť mamičiek, že na sídlisku E si psičkári neodpratávajú psie
exkrementy
• požiadala o kontrolu detského ihriska na sídlisku E, pretože je tam poškodená
trampolína a nesvieti tam svetlo
D. Vojsovičová, primátorka mesta:
odpovedala, že v rámci revitalizácie vnútrobloku v roku 2019 boli podané reklamácie na
niektoré hracie prvky. Máme vedomosť, že budú vymenené a svetlo opravené
povedala, že ohľadom psích exkrementov evidujeme v meste viac sťažností. Pán náčelník
dostal úlohu, predložiť návrh opatrení na nápravu. O výsledkoch kontroly budeme poslancov
informovať
M. Klimko, náčelník MsP:
Dňa 26.02.2021 sa uskutočnila súčinnostná porada vedenia mesta Svit v zastúpení
primátorkou Mesta Svit a náčelníka MsP Svit. Boli prijaté závery, na základe ktorých náčelník
MsP Svit vydal pre príslušníkov MsP Svit záväzný pokyn evidovaný pod č.p.: MP-12002/2021 v ktorom sa nariaďuje vykonávať zvýšené kontroly venčenia psov a dodržiavania
VZN č. 8/2018, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa na území mesta Svit
v záujmových lokalitách za využitia všetkej dostupnej techniky pridelenej na MsP Svit.
/FELIXCAN FX-PET II, obrazové záznamové prostriedky/.
Zvýšený výskyt exkrementov je prirodzený a pravidelne sa opakujúci jav v jarných mesiacoch
po roztopení sa snehovej prikrývky.
Kontroly sú vykonávané v skorých ranných a podvečerných hodinách, ale aj počas dňa pri
bežných kontrolách mesta. Pri týchto kontrolách sa hliadky MsP zameriavajú hlavne na
zbieranie exkrementov majiteľmi psov, kontroluje sa, či je pes začipovaný a či je prihlásený
na príslušnom MsÚ. Tieto kontroly sú vykonávané najmä pešími hliadkami.
Náčelník MsP následne v 9. týždni absolvoval pracovnú poradu s primátorkou mesta Svit,
ktorú informoval o prijatých opatreniach a predbežných výsledkoch týchto kontrol.
Primátorka bude informovaná na týždennej báze. Taktiež v súčinnosti s riaditeľom TS mesta
Svit bolo fyzicky prekontrolované mesto Svit, čím sa skontrolovalo znečistenie jednotlivých
lokalít mesta psími exkrementami a bolo dohodnuté priebežné vyčistenie znečistených lokalít.
Preventistka MsP súbežne s týmito opatreniami zrealizovala edukačný článok o nevyhnutnosti
zbierania exkrementov, ktorý bol uverejnený v mestských novinách a na sociálnych sieťach
mesta Svit. Táto edukačná činnosť bude aj naďalej predmetom preventívnych aktivít na
základných školách v meste Svit po skončení opatrení Covid-19.
V rámci prijatých opatrení príslušníci MsP Svit vykonali 144 kontrol dodržiavania VZN
8/2018, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste. Kontrolovali tiež
začipovanie psov s pomocou čítačky psov. Bolo skontrolovaných 220 psov a ich majitelia.

Pri týchto kontrolách v danom období boli zistené 3 porušenia VZN8/2018, tieto priestupky
boli vzhľadom na osobu páchateľa, vzhľadom na spôsob a okolnosti, za ktorých bol
priestupok spáchaný a vzhľadom na spôsobený následok, bol spáchaný priestupok v zmysle
ustanovenia §84 ods.2 zákona o priestupkoch vybavený zákonným spôsobom. V ďalších 17
prípadoch vzhľadom na spôsob a okolnosti, boli tieto prípady riešené edukačným
a preventívnym pôsobením na tieto osoby.
Vo Svite 24.03.2021

