Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v našej obci

V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov, obec uzatvorila so súkromnou bezpečnostnou
službou zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice.
Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Defense Pro, s.r.o., ktorá v súlade
so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a
túlavých zvierat.
Odchytová služba bude zabezpečovaná NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane
víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja). Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat bude
uskutočňovaný na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce.
Súčasťou vybavenia odchytovej služby je výstroj, mechanické pomôcky a vozidlo uspôsobené
na prevoz zvieraťa. V prípade výskytu zraneného zvieraťa bude povolaná veterinárna pomoc. V prípade
výskytu agresívneho zvieraťa bude použitá ochranná výstroj a uspávacie prostriedky. Za účelom
prijímania informácií a pokynov k odchytu je odchytová spoločnosť neustále k dispozícií na tel. č.:
0948 684 548. Na uvedený kontakt môžu občania nahlásiť túlavé zviera, pričom je potrebné uviesť
lokalitu, v ktorej bolo zviera videné, čas a opis zvieraťa – predpokladáme, že najčastejšie psa.
Po potvrdení odchytu obcou, vykoná poskytovateľ samotný odchyt. Zvieratá budú po odchyte prevezené
na dočasné umiestnenie do záchytných odchytových kotercov spoločnosti Defense Pro, s.r.o. v obci
Veľký Biel - nachádzajúceho sa konkrétne medzi obcami Veľký Biel a Nová Dedinka na križovatke
ulíc Hlavná a Okružná (súradnice: 48°11´ 57.1"N 17°22´02.4"E). Poskytovateľ vypracuje o každom
odchyte záznam, v ktorom bude uvedené miesto a čas odchytu, rasa, vzrast, odrátanie čipu, ak ho zviera
má a fotka zvieraťa.
Uvedené informácie budú emailom zaslané obci. Fotografia zvieraťa a údaje o jeho odchyte budú
zverejnené na sociálnej sieti Facebook pod názvom Odchyt psov, resp. prostredníctvom internetovej
stránky obce.
Ak sa podarí obci zistiť podľa čipu, resp. známky psa jeho majiteľa, nakontaktuje ho za účelom podania
informácií o odchyte.
Občan, ktorému zviera patrí, si ho môže vyzdvihnúť priamo na mieste v koterci, pričom pri
odovzdaní zvieraťa bude vyhotovený záznam, ktorý bude obsahovať aj údaje o preberajúcej
osobe – majiteľovi psa.
V dočasných odchytových kotercoch budú zvieratá umiestnené po dobu 7 dní.
Po uplynutí tejto sedem dňovej lehoty budú následne zvieratá prevezené do útulku občianskeho
združenia Sloboda zvierat na adrese: Pod Brehmi 1/a, 841 03 Bratislava IV – Polianky, tel. č.:
02/16187, utulok@slobodazvierat.sk. V útulku budú prevedené potrebné veterinárne úkony, vyšetrenia
a začipovanie psa, ak ešte nebol označený čipom. Majiteľ psa si ho môže po zdokladovaní jeho
vlastníctva v útulku vyzdvihnúť.
V tejto súvislosti vyzývame všetkých majiteľov psov, aby si ich riadne zabezpečili pred možným
útekom, z dôvodu zamedzenia uskutočňovania zbytočných výjazdov odchytovej služby, ktorá je
platenou službou. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí venčia svojich psíkov na vodítkach.

