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Číslo: ZP3309/2010               Sereď, dňa 30.4.2010 
 
 

Bc. Ľubomír Veselický   
                 
                     926 01 SEREĎ 
 
 

Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                       
                   zo dňa 20.4.2010  
   
 
Bod č. 1.: 
K problematike venčenia psov na verejných priestranstvách mesta Sereď uvádzame nasledovné: 
V meste Sereď je v súčasnosti evidovaných 1337 majiteľov psov. V súlade s platným VZN   č. 6/2002 
o niektorých podmienkach držania psov je v katastri mesta Sereď určených 20 lokalít pre voľný 
pohyb psov. K 20.4.2010 bola pracovníkmi oddelenia životného prostredia uskutočnená kontrola 
zberných nádob na psie exkrementy a tabúľ, označujúcich voľný pohyb psov. Kontrolou bol zistený 
konkrétny rozsah poškodenia uvedených nádob ako aj skutočnosť, že v 7 lokalitách boli schránky 
a informačné tabuľky odcudzené. Následne, na základe príslušnej cenovej ponuky a odsúhlasenia 
štatutárom mesta bude vystavená objednávka na ich doplnenie a celkovú rekonštrukciu. 

Zároveň podotýkame, že v zmysle vyššie citovaného VZN § 7 ods. 1 povinný každý občan, ktorého 
pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, tieto výkaly bezprostredne odstrániť. Dodržiavanie 
ustanovení VZN č. 6/2002 kontroluje predovšetkým Mestská polícia mesta Sereď. Psie exkrementy sa 
zaraďujú v zmysle katalógu odpadov ako „O“ ostatný odpad, nie „N“ nebezpečný, a tým je umožnené 
každému kto vedie psa odstrániť jeho exkrementy i do nádob na komunálny odpad, v prípade že 
schránka na exkrementy v danej lokalite javí výrazné znaky poškodenia, resp. bola odcudzená. 

Záverom konštatujeme, že na účinnú osvetu v danej oblasti sú potrebné finančné prostriedky, ktoré 
však súčasný rozpočet mesta Sereď pre rok 2010 neobsahuje.  
 
Bod č. 4.:  
K čisteniu okrajových ulíc uvádzame nasledovné: 
Po ukončení zimnej údržby, t.j. od termínu 15.3. začalo mesto Sereď v spolupráci cestármi VÚC 
čistiť komunikácie počnúc od hlavných ťahov a centra mesta, následne k sídliskovým a okrajovým 
častiam mesta. Je nutné podotknúť, že spolupráca s cestármi bola pre mesto výhodná, vzhľadom na 
skutočnosť, že mesto neplatilo čistiaci stroj ako aj odvoz vyzberaného materiálu. Bez nároku na 
úhradu s touto technikou VÚC sme vyčistili cca 50 komunikácii. V súčasnosti ešte prebieha čistenie 
komunikácií. Predpokladaný termín dočistenia komunikácií je koniec mája 2010.  
Záverom konštatujeme, že počet R-pracovníkov mesta v súčasnosti nie je postačujúci na rýchle a tak 
promtné zabezpečenie vyčistenia takmer 90 komunikácií v meste Sereď, nakoľko je potrebné 
s danými pracovníkmi zabezpečovať i ďalšie práce, nevyhnutné pre normálny chod mesta.  
 
 

S pozdravom     
 
        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
         


