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DODATOK č. 1
k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Veľaty č. 3/2013
zodňa 13. 12. 2012
Č ASŤ P R V Á
Všeobecné ustanovenia
§1
Pôsobnosť nariadenia avymedzenie pojmov
Ods. (2) sa mení takto:
Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
Č ASŤ D R UH Á
§3
Zabezpečenie zjazdnosti aschodnosti miestnych komunikácií
Ods. (2) sa mení takto:
Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
Ods. (3) sa mení takto:
Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické
posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne
potrebné. Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje vykonávací predpis.
Č ASŤ P IAT A
Spoločné ustanovenia
§7
Dopĺňa sa ods. (7):
Na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Veľaty dňa
04.03.2020.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15 dňom od schválenia a vyvesenia na úradnej tabuli
a zverejnenia na webovej stránke obce.
Dňom účinnosti tohto dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 sa mení VZN č. 3/2013 zo dňa 13. 12.
2013.
Vo Veľatoch, dňa 13. 02. 2020

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

