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I Milí Gánovčania,
nový starosta, nové zloženie poslancov. V novembrových komunálnych voľbách ste rozhodli
o súčasnom zložení. Každý z nás vkladá do činnosti, chodu obce svoj odtlačok, prináša skúsenosti zo
svojho osobného a profesijného života a dopĺňa názorovú a praktickú podobu do reálnych kontúr.
Veríme, že rozhodnutia, príležitosti, problémy, podnety a výzvy budú prijímané a vypracované
zodpovedne a objektívne.
Na tradíciu Gánovského spravodajcu nadviažeme i v nasledujúcom volebnom období. Vo volebnom
programe sme si stanovili, že budeme občanov obce intenzívnejšie informovať o dianí v obci, práci
obecného úradu a práci obecného zastupiteľstva. To sa už deje prostredníctvom e-mailov, SMS,
rozhlasu, plagátov, úradnej tabule a Facebooku (Gánovce – oficiálna stránka obce – táto facebooková
stránka je prístupná aj pre neregistrovaných ľudí na sociálnej sieti). Prihlásiť sa na odber e-mailov
môžete na webovej stránke obce: www.ganovce.sk, prihlásiť sa na odber SMS môžete cez e-mail:
obecganovce2@sinet.sk, resp. na sekretariáte OcÚ.

II V mínusoch, s mínusom...
Zimné obdobie bolo pomerne chudobné na sneh a pravú atmosféru tohto obdobia, na druhej strane
to vo väčšej miere uľahčilo zimnú údržbu ciest a chodníkov. Pomyselný „mínus“ nám však pretrval aj
do ďalšieho obdobia roka. V nadväznosti na posledné vydanie spravodajcu, kde bola uvedená výška
úveru 156 tis. € (kanalizácia ul. Slnečná + Jesenná, komunikácia ul. Jesenná a ul. Popradská, vysoké
napätie – prip. poplatok, káblová televízia, verejné osvetlenie, pozemok pre múzeum, auto  stav
156 tis. € k novembru 2018), ku koncu roka 2018 výška úveru činila cca 148 tis. €, k 27. 03. 2019 je to
približne 141 tis. € = mesačná splátka cca 2 500 €), bolo potrebné prirátať približne 83 tis. € za
nesplatené faktúry z priebehu roka 2018 a 57 tis. € za kanalizáciu na ul. Požiarnej/Lúčnej. Dovedna
približne 288 tis. €. Časť prostriedkov bola už uhradená (aktuálne má „dlh“ (t. j. úvery (141 tis. € +
nesplatené faktúry (98 tis. € - v nich cca 47 500 € kanalizácia ul. Požiarna/Lúčna)) výšku približne 239
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tis. €). Nebude ľahké vysporiadať sa s touto situáciou. Sme v procese nastavovania chodu obce.
Optimalizácia toku peňazí obce bude korešpondovať so spomínanými zodpovednými rozhodnutiami.

V otázke rozpracovaných projektov z minulého obdobia to vyzerá nasledovne:









Zvýšenie kapacít MŠ – II. kontrola k verejnému obstarávaniu prebehla bez pripomienok,
s prácami by sa malo začať v priebehu apríla/mája,
Vodozádržné opatrenia (ul. Slnečná, vysporiadanie sa s prívalovými dažďami zadržiavaním
dažďovej vody veľkoobjemovými nádržami) – vyhodnotenie žiadosti sa predĺžil (termín
rozhodnutia o schválení/neschválení príspevku na projekty),
Geopark, múzeum pri nálezisku neandertálca – bez aktuálneho vyjadrenia,
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – dotácia 30 tis. € schválená, približne rovnaká suma
potrebná pre dofinancovanie,
Kamerový systém – schválená dotácia 5 tis. €/3 kamery,
Komunitné centrum – schválená dotácia vo výške 130 tis. € - bližšie uvedieme neskôr,
Dom smútku – vypracovaný projekt v hodnote 3 250 €.

Hľadanie podpory pre kultúru, šport a pohyb detí a mládeže
V rámci doterajšieho pôsobenia sa uchádzame o dotácie z Úradu vlády SR na oplotenie futbalového
ihriska a vybudovanie detského ihriska so športovým zameraním v jeho areáli. V rámci týchto
možností čerpania dotácií podali zástupcovia DHZ a FK Gánovce žiadosti na športové vybavenie pre
svojich členov. Rovnako sme podali žiadosť na Fond pre podporu umenia na materiálovo-technické
vybavenie obecnej knižnice.

Kedy bude cesta do Gánoviec opravená?
Zaiste Vás a nás zaujíma, čo so štátnou cestou vedúcou od SHMÚ po križovatku s cestou I/18, čo s jej
opravou. Existujú internetové články už z roku 2017 o tom, že cesta bude opravená... Po konzultácii
so Správou a údržbou ciest PSK sa v prvom rade upraví križovatka, vytvoria sa odbočovacie pruhy na
ceste I/18. Nájazd do križovatky z Gánoviec v rozsahu 75 m bude kolmý, s vytvorením ostrovčeka.
Práce majú začať s realizáciou v júli 2019. Rekonštrukcia nevyhovujúcej časti cesty o dĺžke 625 m
bude možná po pridelení finančných prostriedkov pre Správu a údržbu ciest z PSK, v predpokladanom
termíne roku 2020.

Zmena úradných hodín
S platnosťou od 01. 04. 2019 dôjde k zmene úradných hodín OcÚ:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Stavebný úrad – pondelok
Stavebný úrad – utorok

8.00 – 11.30; 13.00 – 15.00
8.00 – 11.30; 13.00 – 15.00
8.00 – 11.30; 13.00 – 16.30
nestránkový deň
8.00 – 11.30; 13.00 – 15.00
7.00 – 9.00
15.45 – 17.30
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Pozvánka
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvoláva starosta obce Gánovce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 29. 03. 2019 o 19:00 v zasadačke OcÚ.
Jednotlivé body programu:
-

-

otvorenie,
určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice,
schválenie programu zasadania,
kontrola plnenia uznesení,
správa z vykonanej kontroly – neuhradené záväzky k 01. 01. 2019 obce Gánovce,
správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ v Gánovciach za rok 2018,
správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Gánovce za rok 2018,
návrh na odpredaj časti pozemku obci Gánovce,
zásady odmeňovania poslancov podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení,
schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu
objektu MŠ so sídlom na území obce Gánovce,
odvolanie a delegovanie člena Rady školy – MŠ v Gánovciach,
schválenie „Zámeru“ – prenájmu poľnohospodárskych pozemkov PD Spišské Bystré
v obci
Gánovce,
zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 2/2019 a RO č. 3/2019,
žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce – Cirkevný zbor ECAV Gánovce,
Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ Machaon International,
OZ
Neandertal,
interpelácie poslancov,
rôzne,
záver.

III Budeme aj naďalej “vyhadzovať peniaze do odpadkového koša“ (a zvyšovať
poplatky za komunálny odpad)?
Aj keď ide v titulku o ironickú otázku, tak tento titulok bohužiaľ v svojej metafore veľmi dobre
vystihuje pointu súčasného stavu, keď v našej obci produkujeme veľké množstvo netriedeného
komunálneho odpadu a a na konci dňa nás ten náš odpadkový kôš stojí veľké peniaze. Pozrime sa na
to v číslach. V roku 2018 sa vyprodukovalo sumárne 438,3 ton rôznych typov komunálneho odpadu a
obec stála likvidácia týchto odpadov 46 733 €. Pre porovnanie podobnú sumu platila aj obec Spišská
Teplica, ale pri 2230 obyvateľoch, pričom v Gánovciach žije len 1389 ľudí. Z poplatku 17 € na
obyvateľa sa vyzbieralo len 24 862,99 € (ďalších 1655,52 € evidujeme ako pohľadávky), platíme teda
len zlomok skutočnej ceny za odvoz a skládkovanie odpadu. Kto zaplatil ten rozdiel?
Tých chýbajúcich 21 870,01 € za rok 2018 bolo financovaných z rozpočtu obce, teda z peňazí,
z ktorých sa mohli opravovať alebo budovať cesty a chodníky, riešiť protipovodňové opatrenia a iné
užitočnejšie veci. Tento stav trvá už niekoľko rokov a teda sme takto premárnili veľké množstvo
financií, takže metafora, že sme ich obrazne „vyhodili do odpadkového koša“ (v realite zaplatili firme
Brantner) je na mieste. Tento stav nemôže pokračovať, nie len preto, že je to nerozumné
financovanie tejto služby, ale aj preto, že to zákon obci neumožňuje, teda obec podľa zákona je
povinná tieto skutočné náklady preniesť do poplatku za komunálny odpad. V roku 2018 bola reálna
hodnota nákladov na nakladanie s odpadmi na obyvateľa približne 35 €, nie 17 € na obyvateľa ako
dnes platíme vo forme poplatku za odpad.
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Obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnym odpadom a za určitých podmienok s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce. Avšak množstvo a typ skutočne vyprodukovaného
odpadu závisí od jednotlivých obyvateľov a teda od každého z nás záleží, koľko odpadu
nevyseparujeme a budeme zaň v budúcnosti platiť vo forme reálneho (vyššieho) poplatku.
Pozrime sa na odpady v Gánovciach v číslach. Z 438,3 tony odpadov vyprodukovaných v roku 2018 a
odvezených z obce je:
- 304,54 t zmesového komunálneho odpadu (čierne kontajnery),
- 43,967 t oddeleného biologicky rozložiteľného odpadu (odpad zo záhrad, kuchyne MŠ a pod.),
- 43,664 t separovaný zber (vrátane nebezpečných odpadov, elektroodpadu a pod.),
- 46,93 t drobný stavebný a objemný odpad (hlavne VOKy).

Objem vyvezeného odpadu Gánovce 2018,
dovedna 438,301 tony.

43,664 t
separovaný zber

46,93 t
drobný stavebný
a objemný odpad

43,967 t
bio odpad

304,54 t
komunálny odpad

Obyvatelia v Gánovciach v roku 2018 vyprodukovali 283 kg odpadu na osobu, z toho je 220 kg
zmesového komunálneho odpadu, teda toho, ktorý nakoniec končí na skládke odpadov. Teda
vyseparovali sme len 63 kg na osobu. Síce v obci dobre separujeme sklo, papier a plasty, ale tie
svojou hmotnosťou tvoria len menšiu časť z odpadov vyprodukovaných obyvateľmi v obci. Tu je
dôležité si povedať, že všetky poplatky za zhodnocovanie triedených odpadov, ktoré správne skončia
v žltom, modrom alebo zelenom vreci neplatí obec (a jej obyvatelia), ale organizácia zodpovednosti
výrobcov obalov, u nás spoločnosť Natur-pack, a teda táto časť nákladov nie je v celkovej sume 46
733 €, ktoré v roku 2018 platila obec. Separácia odpadov v našej obci je len do 20 %.
V 220 kg na osobu je aj výrazný podiel biologicky rozložiteľného odpadu, keďže mnoho občanov
nemá zatiaľ vlastný kompost a tento odpad netriedi. Toto číslo nezahŕňa odpad, ktorý ľudia
zhodnocujú vo svojej domácnosti, teda už kompostujú biologický odpad, ktorý takto nie je zahrnutý v
danej štatistike. Na druhej strane odhadujeme, že v čiernych kontajneroch a VOKoch končí ročne
minimálne 100 ton biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tam však nepatrí a je ho potrebné, čo
najskôr separovať a zužitkovať v komposte.
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Obec bude v tejto veci poskytovať obyvateľom konzultácie, urobí presný prieskum stavu a onedlho
zavedie povinné triedenie biologicky rozložiteľného odpadu v každej domácnosti, ktorého
nedodržiavanie bude v budúcnosti sankcionované. Obec tiež zabezpečí tým obyvateľom, ktorí
nevedia dozretý kompost zužitkovať jeho bezplatný odvoz. V pláne je vybudovať obecné
kompostovisko pre záhradné odpady a pokosenú trávu.
Povinné oddelenie odpadov z potravín a kuchyne, či zo záhrady na kompostovanie má samozrejme
v prvom rade ekologické a hygienické dôvody. Záhradkári dobre vedia, že v dozretom komposte sú
nenahraditeľné živiny pre pôdu a rastliny a teda posielať biologicky rozložiteľný odpad na skládku
odpadov, je tiež nerozumné vyhadzovanie surovín, ktoré je potom potrebné nahrádzať zbytočne
umelými hnojivami.
No je tu i finančné hľadisko, ktoré sa dotkne aj peňaženky každého z obyvateľov. Za každú tonu
odpadu vyvezeného z našej obce na skládku sa platí. Platíme firme Brantner za odvoz odpadu,
prevádzkovateľovi skládky za uloženie odpadu a od roku 2019 aj štátu, ktorý Nariadením vlády č.
380/2018 zriadil nový poplatok (možno povedať novú daň) za uloženie odpadov na skládku, ktorý
bude každoročne rásť a závisí od úrovne vytriedeného odpadu v obci.
Prehľad tohto poplatku je v tabuľke. Naša obec za rok 2018 má úroveň vytriedeného odpadu v obci
do 20 %, teda ku každej tone odpadu, za ktorú sme v roku 2018 platili 38 € je potrebné prirátať 12 €
nového poplatku za každú tonu.

(zdroj: www.odpady-portal.sk)
Ako je možné vidieť v tabuľke, každý rok táto dodatková suma, ktorú musíme platiť do
Environmentálneho fondu, bude rásť. Slovensko zaviedlo tieto poplatky pod tlakom EÚ, ktorá chce
touto politikou postupného a povinného zvyšovania poplatkov za skládkovanie, aby bola u občanov
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separácia aspoň 60 %. Inými slovami, ak neurobíme žiadne zmeny, suma 46 733 € z roku 2018 sa
bude zvyšovať každoročne v tisícoch eur. Preto je nevyhnutné s okamžitou platnosťou riešiť redukciu
odpadov v obci, lepšie triedenie jednotlivých zložiek odpadov, hľadanie nových foriem zhodnotenia
odpadov, aby tieto nemuseli skončiť na skládke.
Veľkú časť nákladov na zneškodňovanie odpadov tvoria náklady na veľkoobjemové kontajnery
(VOKy), čo bola doteraz v Gánovciach bežná prax, ale aj veľká finančná záťaž. Orientačné vyvezenie
jedného kontajneru sa pohybovalo v roku 2018 do 350 €, v závislosti od váhy odpadov. Preto by sme
si mali rozmyslieť, čo dáme do VOKov v roku 2019, lebo za každú tonu si priplatíme 12 € za tonu, čiže
za kontajner, kde dáme 7 ton, zaplatí obec po novom 434 €.
Z uvedeného je zrejmé, že otázka odpadov si vyžaduje viaceré kroky a zmeny, o ktorých budeme ako
zastupiteľstvo diskutovať a postupne Vám ich predstavovať, keďže odpady sú temer 10% výdavkov v
rozpočtu obce a dotýka sa každého obyvateľa a jeho peňaženky.
Ako jeden z prvých krokov správnym smerom a dosiahnutie väčšieho zapojenia obyvateľstva do tejto
problematiky by sme Vás chceli vyzvať zapojiť sa do akcie: „VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE
V GÁNOVCIACH.“ Veríme, že sa pridáte vo veľkom počte ako dobrovoľníci a tiež, že sa pridajú
členovia DHZ, futbalisti alebo iní, ktorí poberajú finančnú podporu od obce.

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE V GÁNOVCIACH
13. apríla 2019 od 9.00 do 15.00
Areál pri futbalovom ihrisku
Program
1) Spoločné zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách pod vedením dobrovoľníkov,
2) „Dajme pre nás zbytočným veciam druhý domov” - možnosť priniesť použiteľné veci, ktoré by
inak skončili v koši a iní obyvatelia si ich môžu bezplatne odniesť (mini-burza pri futbalovom
ihrisku),
3) Zber odpadov do veľkoobjemových kontajnerov pod kontrolou dobrovoľníkov*,
4) Zber iných druhov odpadov (konáre, papier, elektroodpad, žiarovky, baterky, pneumatiky a
pod.) na určené miesta pod kontrolou dobrovoľníkov,
5) Odmeňovanie dobrovoľníkov z organizačného tímu a učastníkov po skončení akcie.
== NAHLÁSENIE SA AKO DOBROVOĽNÍK: facebook – profil Obec Gánovce, resp. stránka – Gánovce –
oficiálna stránka obce; OCÚ; e-mail: upratovanieganovce@gmail.com; telefón: 052/788 90 91 ==
*Obec Gánovce v posledných rokoch pristavovala veľkoobjemové kontajnery (VOK) pre občanov
obce na viaceré miesta. VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne
zbavovať drobného stavebného odpadu (z drobných prác a pod.) a objemového odpadu (napr. staré
nábytky, okná, dvere a pod). Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v
súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho
likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. Pre každý z týchto existuje
separovaný zber organizovaný obcou v stanovených termínoch.
Počas jarného upratovania sa budú môcť občania obce bezplatne zbavovať aj konárov z údržby
záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale na miesto určené pri obecnom úrade, nakoľko
sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná.
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Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a
drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali
termín jarného upratovania a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie
odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej
skládky. VOK-y nie sú určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo
svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.
Upozornenie: Dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude
pravidelne monitorovať obecné zastupiteľstvo a pracovníci OcÚ a v prípade ich nerešpektovania
budú tieto osoby mocť vyvodzovať dôsledky formou pokút.

IV Komunitné činnosti
14. decembra 2018 zavítal do našej obce Mikuláš s balíčkami plnými vitamínov a dobrôt pre deti, a s
divadelným predstavením. 13. januára 2019 sme v počte 33 ľudí vystúpili na najvyšší bod v katastri
našej obce – Zámčisko (921 m n. m.). 19. januára sa uskutočnil II. ročník Farského plesu vo
Švábovciach, 16. februára zorganizoval DHZ VI. ročník Hasičského plesu v Gánovciach. 2. marca
predstavil Divadelný súbor Ozvena veselohru N. V. Gogoľa Revízor. Veselohra naplnila celú sálu OcÚ a
rozosmiala snáď každého diváka. V rozvoji a podpore kultúrnych a športových podujatí budeme
pokračovať.

Gánovce sú predstavené na jedinečnej výstave, ktorá v máji pôjde aj do
zahraničia
Vo štvrtok 7. marca sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Teritórium inšpirácie v Scherfelovom
dome v Poprade. Vernisáže sa zúčastnilo okolo 200 ľudí vrátane viacerých umelcov, konkrétne
Michail Beketov a Elena Evdokimova z Ruska, Anastasia Vdovkina z Rumunska, Peter Smik z Hôrky
a Jozef Srna z Gánoviec, teda autorov viacerých z prezentovaných diel inšpirovaných
alebo vytvorených v našej obci. Okrem umelcov sa na podujatí predstavili aj naše miestne talenty a to
formou sprievodnej hudby, na klavíri hral Peter Šimoňák a na gitare mladý hudobník Juraj Michlík.
Chutné občerstvenie bolo upečené v Gánovciach našimi dôchodkyňami.
Výstava potrvá do 30. apríla a predstavuje mnohé umelecké diela (keramika, smalt a maľba), ktoré
vznikli počas série sympózií s tematikou Príroda – múza inšpirácie v obciach Gánovce, Hôrka a Vernár
v júni 2018 s cieľom podporiť kreativitu a tvorbu vo vidieckom prostredí v lone krásnej slovenskej
prírody ako zdroja inšpirácie. Výstava sa uskutočňuje za podpory Obce Gánovce, Mesta Poprad
a Európskej komisie v rámci rovnomenného projektu Teritóriá inšpirácie (Areas of Inspiration).
Okrem Slovenska sa projekt realizuje na Ukrajine, v Česku a Estónsku, a do spomínaných krajín aj
niektoré diela z Gánoviec neskôr poputujú, aby sme mohli cez tieto umelecké skvosty predstaviť aj
ľuďom mimo Slovenska jedinečnosť našej obce.

Požiar v nálezisku neandertálskeho človeka
17. marca približne o 14:00 zachvátil požiar areál náleziska neandertálskeho človeka. Na miesto
požiaru boli privolané jednotky HaZZ Poprad, s hasením požiaru pomáhali aj členovia DHZ Gánovce.
Umelecké diela, nakoľko tráva vôkol nich bola udupaná, neutrpeli takmer žiadne poškodenie ohňom.
Aj týmto vyzývame občanov, aby zvážili na základe poveternostných podmienok práce s ohňom
v exteriéri!
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Psy a ich majitelia...
Obec Gánovce reaguje na početné sťažnosti občanov upozorňujúcich na voľný pohyb psov – obec
prijala VZN č. 2/2018 ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Gánovce – výber
článkov VZN:
- čl. 3 – psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
- čl. 4 – voľný pohyb psa je zakázaný na verejnom priestranstve (... cintoríny, chodníky, zelené pásy
a miestne komunikácie, areál MŠ, futbalové ihrisko, detské ihriská, štátna cesta III. triedy a ostatné
verejné priestory).
- čl. 6, bod 3 – držiteľ psa alebo osoba psa vedúca je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku/vrecúško
na odstránenie psích výkalov...
- čl. 7 – odkaz na § 7 zákona 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za
priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
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