VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA VEĽKÝ MEDER
Číslo: 43
ktorým sa mení a dopľňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č.29
o zdravom životnom prostredí pre mesto Veľký Meder
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi podľa § 6 ods.1 zák.SNR č.369/90 o obecnom
zriadení sa uznieslo:
čl.I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č.29 sa mení a dopľňa takto:
1. § 1 bod 5 sa nahrádza novým bodom 5, ktorý znie:
Uličné priečelia (fasády) objektov, ploty, brány musia byť udržiavané
v dobrom technickom stave, musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných
kresieb. Obchodné reklamy, firemné tabule musia byť umiestnené tak, aby
nevyčnievali na chodníky, aby neprekážali chodcom.
2. § 5 sa doplní bodmi 4 a 5, ktoré znejú :
4.Na verejnom priestranstve nie je povolené ponechať opustené motorové
vozidlo,
prípojné
vozidlo,
zvláštne
motorové
vozidlo
najmä
poľnohospodársky traktor, kultivačný traktor a jeho príves, samohybný
poľnohospodársky stroj, pojazdný pracovný stroj alebo motorový ručný vozík
a záprahové vozíky.
5. Na verejnom priestranstve nie je povolené státie nákladných vozidiel.
Vlastníci a prevádzkovatelia nákladných vozidiel sú povinní zabezpečiť státie
vo vlastných priestoroch, prípadne v priestoroch, ktoré užívajú na základe
iného než vlastníckeho práva.
3. Článok VI. bod 2 sa nahrádza novým bodom 2, ktorý znie:
Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie , dopúšťa sa priestupku proti
poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 1000,- Sk.
V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 1000,- Sk.
Primátor môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk ak:
a./ poruší toto nariadenie
b./ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej
nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí
verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.
Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynul jeden rok,
nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok
vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
čl.II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.6.2004
JUDr.Lojkovič Samuel
primátor mesta

