Tlačová správa

Sloboda zvierat dáva podnet na Generálnu prokuratúru
Vo štvrtok 10. Novembra 2011 o 11:00 hodine podá Sloboda zvierat na
Generálnej prokuratúre Slovenskej Republiky podnet na preskúmanie trestnej činnosti
pánov Milána Beláka a Szilarda Tótha pre spôsob ich podnikania v asanačných službách
po celom území Slovenskej republiky. Aj napriek našej dlhodobej snahe zastaviť ich
nelegálnu činnosť neustálym upozorňovaním kompetentných orgánov a dotknutých
obcí, podaním trestného oznámenia zo strany Slobody zvierat a
niekoľkých
občianskych združení, v ich nehumánnom odchyte „túlavých“ zvierat pokračujú.
Sloboda zvierat disponuje exaktnými údajmi o počte nimi odchytených psov vrátane
konkrétnych platieb miest a obcí za ich likvidáciu a to za uplynulé dva roky. Aj napriek
nášmu upozorneniu na nezákonnosť ich činnosti, si mnohí starostovia aj naďalej
objednávajú služby týchto pánov.
Sloboda zvierat zachránila dvanásť psov v Krompachoch, kde už ich čakal osud
lacného mäsa dostupného pre sociálne slabších občanov. Týchto psíkov sme prijali do nášho
útulku v Bratislave a našli sme im nový domov. Od roku 2005 pracuje pán Belák nelegálne,
keď v obci Veľká Ida odchytil a následne usmrtil vyše 40 psov bez povolenia, pričom zákon
jasne hovorí o povinnosti dania do karantény odchytených psov a potrebe vynaloženia
adekvátneho úsilia pri hľadaní pôvodného majiteľa alebo náhradného domova.
Regionálna veterinárna a potravinová správa upozornila kompetentné orgány
samosprávy, že títo novodobí šarhovia robia nezákonnú činnosť. Vyhlásenie RVPS doslova
upozorňuje na pracovníkov, ktorí sa preukazujú neplatným povolením na odchyt psov
vydaným na meno Milan B. a osvedčením o odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu túlavých
zvierat na meno Szilard T.
V Európskej únii podporilo až 401 poslancov Vyhlásenie 26/2011 o manažmente
kontroly populácie psov . Ide o jasný signál pre Európsku komisiu a členské štáty, že musia
začať konať, mimo iného uznať zvieratá za cítiace bytosti a venovať plnú pozornosť ich
dobrým životným podmienkam. Je známe, že najefektívnejšia a najhumánnejšia metóda
regulovania počtu nechcených psov je ich kastrácia, ktorú Sloboda zvierat obciam
a mestám ponúka.
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