MESTO

DOBŠINÁ

Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná na svojom 12 riadnom zasadnutí
konanom dňa 19.3.2008 na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
uznesením č. 177-19/III-2008 v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 106
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 100/2007
o vytváraní a ochrane životného prostredia a poriadku v meste Dobšiná
I.Časť
§ 3 bude znieť takto:
§3
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
1/Zvláštne užívanie verejného priestranstva sa rozumie jeho užívanie na iné účely
ako bolo stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom ( stavebné alebo iné
účely.)
2/Používať verejné priestranstvo na zvláštne účely, možno len s predchádzajúcim
súhlasom mesta a za podmienok ním stanovených.
3/O zvláštnom užívaní ciest vedúcich cez mesto a miestnych účelových komunikácií
je oprávnený rozhodovať príslušný orgán štátnej správy.
Bod 2 bude označený ako bod 4.
Bod 3 bude označený ako bod 5.
2.oddiel
Nové znenie textu § 8 bude:
§8
Zodpovednosť za čistenie verejných priestranstiev,
miestnych a účelových komunikácií.
Bod 1 bude znieť:
1/ Za čistotu verejných priestranstiev, miestnych a účelových komunikácií v meste
zodpovedá poverená organizácia Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.
Dopĺňa sa bod 3 ktorý bude znieť:
3/Zodpovedná organizácia je povinná zabezpečiť čistenie včas, v letnom aj zimnom
období a v potrebnom rozsahu odstraňovať znečistenie, aby nebola ohrozená
bezpečnosť a zdravie občanov.

- 2 § 9 – bude bez názvu.
§9
V § 9 nové znenie textu v bode 4 bude znieť takto:
4/
a/Na chodníku, kde nie je chodník tak pás zeme, ktorý slúži ako chodník pre chodcov
z dôvodu prekážky plynulého pohybu chodcov, vodič motorového vozidiel nesmie
zastaviť a stáť.
b/Ak je to nevyhnutné vodič môže zastaviť a stáť na chodníku, nie viac však ako tri
minúty ,nesmie pritom ohroziť ani obmedziť chodcov../5a
Pôvodný bod 4 bude ako bod 5.
V bode 5 sa časť prvej vety mení takto: Pri akomkoľvek znečistení miestnej
a účelovej komunikácie ten, kto znečistenie spôsobil,........
---------------Odkaz pod čiarou:
/5a:§24/1písm.o, zák.č.315/96 Zb o premávke na pozemn. komunikáciách
V § 10 odst. 1,:sa vypúšťa text v zátvorke a ďalší text :“ ak nie chodník, pás zeme
široký 1,5 m., schody alebo obdobné verejné používané priestranstvo „
Dopĺňa sa o bod 4 ktorý znie:
4/Rajonizácia čistenia chodníkov.
a/Čistenie chodníkov sú povinní zabezpečiť, v zastavanej časti mesta, vlastníci
a užívatelia priľahlých nehnuteľnosti a to z čelnej stany nehnuteľnosti.(Myslí sa tá
časť ,kde sa nachádza
vchod do budovy ,alebo miesto prístupu k nehnuteľnosti)
b/ Čistenie chodníkov pred obytnými blokmi a domami ,konkrétne z vchodu bytovky
a celej dĺžke pred bytovkou z čelnej strany bytovky, zabezpečí vlastník bytovky,
užívateľ alebo poverený domový dôverník, ak si obyvatelia nestanovia inak.
c/Mimo zastavanej časti mesta, námestia, trhovisko, cintorín, verejné schody, parky
a obdobné používané verejné priestranstva a v prípadoch kde nie je známy vlastník
nehnuteľnosti, alebo nie je možné zabezpečiť čistenie chodníka inak, zabezpečí
čistenie poverená organizácia.
V § 17 odst.č.4 a 5 sa mení takto:
Odst.4, bude končiť slovami: opatrenie stavby alebo pozemku.
Odst. 5,bude začínať slovami: Občan nesmie nad mieru.....
Nový odst.5 doplniť o slová: nad mieru primeranú obťažovať susedov “ani iných
občanov“ hlukom, prachom......
Dopĺňa sa bod 6 ktorý znie:
a/V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia občanov, zakazuje sa používanie
pyrotechnických výrobkov a petárd v uzatvorených miestnostiach, na verejných
priestranstvách, v blízkosti zdravotníckych zariadení, kostolov, škôl, školských

a predškolských zariadení, zastávok autobusov, domovov opatrovateľskej služby
pri športových a iných verejných podujatiach.
- 3 b/Pyrotechnické výrobky možno používať iba v dňoch 29,30,31 decembra a 1,2
januára.
c/Predajcovia sú povinní dodržiavať platné predpisy o používaní, zaradení
pyrotechnických výrobkov do tried a predaji oprávneným osobám.
V § 18 sa mení a dopĺňa :
V odst. 1, sa dopĺňajú slová: ...,za ktorý môže „primátor mesta“ uložiť pokutu .......
V odst. 2, sa dopĺňa : za podmienok ustanovených zákonom“ č.372/90 Zb
o priestupkoch“ sú oprávnení.......

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 05.04.2008

Karol H o r n í k
primátor mesta

