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Bod programu:   
Spolupráca s Československým kastračným programom pri 
problematike túlavých psov v Obci Markušovce 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
starosta obce 
 
Materiál vypracoval: 
Mgr. Peter Formela 
samostatný odborný referent 

Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
schvaľuje: 

- Vstup Obce Markušovce ako objednávateľa do spolupráce s Československým 

kastračným programom, ktorý vykonáva ako dodávateľ Združenie za práva zvierat, o.z., 

na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a Zmluvy o spolupráci  

- Náklady na kastráciu alebo odobratie zvieraťa podľa tejto spolupráce vo výške 25,- € 

za každé kastrované alebo odobraté zviera, v celkovej maximálnej výške 10.000,- €  

 
Dôvodová správa: 
Dňa 12.3.2018 Prebehlo miestne zisťovanie a stretnutie so zástupcami Československého kastračného 

programu, týkajúce sa problematiky premnoženia psov v obci Markušovce a možností riešenia tejto 

problematiky. 

Boli prezentované aktuálne problémy vyplývajúce z tejto problematiky, ohrozenie bezpečnosti osôb, 

zvierat a cestnej premávky, posledné útoky týchto zvierat na obyvateľov obce a taktiež obmedzené 

zákonné možnosti obce pri riešení tejto problematiky. 

Československý kastračný program predniesol svoje možnosti, ktoré sú zakomponované v priložených 

návrhoch zmluvných dokumentov. V rámci programu dôjde v obci Markušovce k odobratiu šteniat 



a kastrácii (sterilizácii) samíc psov, čím sa obmedzí masívne a nekontrolované rozmnožovanie a taktiež 

zvýšená agresivita u samcov počas období hárania samíc. Rovnako bol prezentovaný zámer programu 

s rozšírením možností programu vďaka externému partnerovi, ktoré bude spočívať v odchyte, očkovaní 

a čipovaní aj samcov v danej lokalite. Táto spolupráca je schválená, zmluvy by mala byť podpísaná 

v týchto dňoch a potvrdenie tejto možnosti nám bude oznámené do konca apríla 2018, pričom tieto 

úkony budú bezplatné.  

Pre obec okrem zamedzeniu ďalšieho rozmnožovania psov v obci to bude znamenať aj obnovu 

evidencie psov a zvýšenie príjmov z poplatkov za psa v tejto časti, nakoľko pri čipovaní sa vytvára 

a reviduje evidencia psov aj pre účely obce. 

 
Prílohy k materiálu: 

Príloha č. 1: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 

Príloha č. 2: Zmluva o spolupráci – návrh bez čipovania samcov 

Príloha č. 3: zmluva o spolupráci – návrh s čipovaním samcov 

 
 
V Markušovciach dňa  24. 04. 2018  
 


