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Spôsob vybavenia:  

Dňa 16.10.2019 mestu Komárno bola doručená petícia obyvateľov bytového domu č. 43 a 

obyvateľov susediacich domov na Eötvösovej ulici proti umiestneniu výbehu pre psov z 

Eötvösovej ulice v Komárne a za jeho premiestnenie na iné vhodné miesto. 

Vzhľadom na to, že doručená petícia nespĺňala podmienky podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v znení neskorších predpisov, mesto Komárno listom č. 

71893/33287/PREDN/2019 zo dňa 23.10.2019 zaslalo Výzvu na odstránenie nedostatkov 

petície. Dňa 30.10.2019 nedostatky petícii boli osobne odstránené. 

Z dôvodu objasnenia okolností, ako aj v záujme objektívneho prešetrenia petície a zistenia 

skutočného stavu veci, bola vyžiadaná súčinnosť Odboru rozvoja a správy majetku 

Mestského úradu Komárno (ďalej „ORaSM“)   a Mestskej polície Komárno (ďalej ako „MsP“). 

Mestské zastupiteľstvo Komárno na svojom 37. zasadnutí dňa 14.02.2018 odsúhlasilo 

zoznam kapitálových výdavkov na rok 2018, medzi nimi 7 400 eur na Výbeh pre psov na VII. 

sídlisku.  Mesto Komárno realizovalo dielo "Výbeh pre psov" v novembri r. 2018 podľa 

schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva. Cena diela bola 6 579,18 eur.  V apríli r. 

2019 boli objednané prekážky pre psov do psích výbehov. Cena prekážok umiestnených na 

Ulici Eötvösa bola 3 312 euro. Je to investícia v celkovej výške 9 891,18 eur, ktorá slúži 

obyvateľom celého mesta. Výber správneho umiestnenia výbehu predchádzala dôkladná 

práca. Pri výbere vhodnej lokality pre výbeh pre psov ORaSM musel brať do úvahy okrem 

iných aj Územný plán mesta, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ako aj vzdialenosti 

obytných domov. Napriek tomu sme si vedomí, že také umiestnenie, ktoré vyhovuje 

každému, neexistuje. Platí to aj pri vybudovaní nových detských a športových ihrísk, kde 

niektorých obyvateľov obťažuje zas detský krik. Premiestnenie výbehu by vyžadovalo 

investície, ktoré v rozpočte mesta neboli plánované. 

Po doručení petície MsP vykonala viac kontrol v okolí priestorov výbehu psov na Eötvösovej 

ulici zamerané na dodržanie verejného poriadku a na preverenie v petícií vytýkaných 

skutočností, ako preplnené parkovisko, výkaly psov, zápach, ktoré spôsobujú nespokojnosť 

obyvateľov. Pri vykonaní kontrol okrem toho, že v dvoch prípadoch parkovisko bolo 

preplnené, iné nedostatky nezaznamenali. Nedostatok parkovacích miest je problémom vo 

všetkých väčších mestách. 

Mesto Komárno považuje v petícií uvedené dôvody na premiestnenie výbehu pre psov z 

Eötvösovej ulice v Komárne za neopodstatnené. Premiestnenie výbehu neprichádza do 

úvahy ani z finančných dôvodov. V zmysle vyššie uvedených skutočností v súčasnej dobe 

Vašej petícií proti umiestneniu výbehu pre psov a za jeho premiestnenie na iné vhodné 

miesto, nie je možné vyhovieť. 



Mestu Komárno záleží na tom, aby bol na sídlisku v okolí výbehu pre psov poriadok, preto 

MsP bude naďalej vykonávať zvýšený dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku v tejto 

lokalite.  Mesto plánuje v r. 2020 umiestniť v blízkosti psích výbehov ďalšie smetné koše a 

informačné tabule, ktoré budú upozorniť na nutnosť hygienických návykov pre držiteľov psov 

v súvislosti so psími výkalmi. Žiaľ zlé návyky nezodpovedných psíčkarov nevieme zmeniť, 

ale  veríme, že tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu situácie. 

Dátum vybavenia petície: 28.11.2019 


