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Prípad ilegálnej odchytovej služby z Košíc
V roku 2005 bola oznámená činnosť šarhov Milana Beláka a Silárda Tótha z Košíc, ktorí
odchytili a utratili 42 psov. „SZ bola od roku 2005 informovaná o ich činnosti pravidelne,
dokonca samotnými majiteľmi psov, žiaľ vždy až niekoľko dní či týždňov po uskutočnenom
odchyte. Aj napriek tomu naša organizácia v roku 2009 podala trestné oznámenie, keďže
koncesná listina MVDr. Milana Beláka na vykonávanie tejto služby bola neplatná.“, hovorí
inšpektorka Slobody zvierat Romana Březinová.
V roku 2010 prijala SZ desať psov (ustajnené v nevhodných podmienkach v obci Krompachy,
odobraté RVPS Spišská Nová Ves), ktoré opäť pochádzali z odchytu šarhami Belákom a Tóthom
vo Veľkej Ide.
„Po uverejnení reportáže TV JOJ vo februári 2011 o dvoch mŕtvych psoch a živom šteňati
objavených v odstavenom aute jedného zo šarhov, sme sa rozhodli zozbierať dôkazy, ktoré
šarhov usvedčia minimálne z trestného činu týrania zvierat,“ vysvetľuje Březinová.
V roku 2011 rozposlala Sloboda zvierat všetkým obciam na Slovensku dotazník, ktorého
cieľom bolo zmapovať odchytovú a asanačnú činnosť MVDr. Milana Beláka a Silárda Tótha, na
území SR. „Aj keď na dotazník neodpovedali všetky obce, podarilo sa nám získať dostatok
údajov, na základe ktorých sme 10.11. 2011 podali na Generálnej prokuratúre oznámenie
o porušení zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,“ hovorí ďalej RB.
Podľa nami zatiaľ získaných údajov odchytila spomínaná asanačná služba v období 2010 –2011
najmenej 402 psov a nelegálne zarobila sumu približne 20 000 €. Preto sa SZ domnieva, že boli
porušene tieto zákony:
•
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších právnych
predpisov
•
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov
•
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach
o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre
zvieratá
•
vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2008 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
•
zákon č. 595/2003 Z.z,. o dani z prímov
•
zákon č. 511/1995 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov
Zároveň bola pravdepodobne naplnená skutková podstata trestných činov podľa zákona č.
300/2005:
•
§ 375 a- Zanedbanie starostlivosti o zvieratá
•
§ 378 ods. 1-Týranie zvieraťa
•
§ 212 ods. 1- Krádež
•
§ 276 ods. 1- Skrátenie dane a poistného

V decembri 2011 bolo na základe podania SZ a zozbieraných dôkazov na OO PZ Košice - Sever
začaté trestne stíhanie vo veci zanedbania starostlivosti o zvieratá a časť nášho podania bola
zaslaná na Daňový úrad Košice.
Ani začatie trestného stíhania však šarhov nezastavilo a svoje ilegálne aktivity naďalej
realizujú. V mesiacoch január a február 2012 kontaktovali SZ majitelia psov, ktorých odchytila
asanačná služba Beláka a Tótha. Odchyty sa uskutočnili v týchto obciach:
•
Kosihovce
•
Vrbov
•
Liptovské Sliače
•
Medzev
•
Šuňava
•
Jelšava
Aj napriek tomu, že majiteľom odchytených zvierat poskytli obce telefónne číslo šarhovskej
služby, číslo bolo buď nedostupné, alebo im boli poskytnuté nepravdivé informácie a svojich
psov sa nedopátrali. Jeden šťastný majiteľ svojho psa po niekoľkých týždňoch našiel v obci
Krompachy.
Na základe získaných faktov, informácií a skúseností, sa SZ rozhodla usporiadať v postihnutom
regióne tlačovú besedu a prostredníctvom médií informovať verejnosť, a najmä predstaviteľov
obecných zastupiteľstiev, o nelegálnej činnosti asanačnej služby.
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Na TB pozvala SZ orgány štátnej správy oprávnené a povinné konať. Pozvanie prijali
a informovali o konkrétnych krokoch pri objasňovaní a stave vyšetrovania prípadu:
riaditeľ RVPS Košice - mesto, MVDr. Vladimír Salitroš, PhD informoval, že
veterinárna správa zorganizovala pre obce školenie, tie však žiaľ neprejavili záujem. Podľa
jeho slov prevádzkovatelia asanačnej služby Tóth a Belák nepreberajú poštu a s RVPS
odmietajú spolupracovať, preto sa RVPS rozhodla požiadať o súčinnosť políciu a požiadať ju
o predvedenie osôb. RVPS preveruje, ako boli zlikvidované eutanázované a uhynuté telá
zvierat. Podľa informácií svedkov boli telá pohodené v lesoch, čo je v rozpore so zákonom a má
za následok znečistenie životného prostredia, riziko prenosu chorôb a znečistenie spodných
vôd.
Riaditeľka RVPS Košice – okolie, MVDr. Jarmila Horváthová informovala
o mapovaní činnosti šarhov v obciach regiónu. Cieľom osobných kontrol inšpektorov RVPS
v obciach je zistiť údaje o počte dotknutých obcí a počte odchytených zvierat AS Belák-Tóth.
Predbežné čísla hovoria, že šarhovia odchytávali zvieratá v 40 obciach a že psov buď ilegálne
usmrcovali alebo vypúšťali do okolia miest.
Riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ Košice Otto Vašš uviedol, že sa začalo
TK, prípadom je poverený zodpovedný policajt, realizuje sa vypočúvanie a záznamy výpovedí polícia musí zdokumentovať približné sto výpovedí.
Inšpektorka Slobody zvierat Romana Březinová dodáva: „S prebiehajúcim vyšetrovaním
a zainteresovaním všetkých kompetentných orgánov sme spokojní, a sme radi, že sa veci
rozhýbali, len škoda, že to trvalo sedem rokov a o život prišli stovky zvierat.“
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