Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2006

Čl.4 Ochrana životného prostredia
bod 1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva v rozpore s účelom jeho využitia najmä
parkovaním a odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a na
chodníkoch, poškodzovaním nízkej a vysokej zelene a zariadení detských ihrísk, lavičiek
a podobne.
bod 2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5,t celkovej hmotnosti, autobusov,
pojazdných mechanizmov, návesov , prívesov a odstavovanie opravovaných vozidiel, zjavne
nepojazdných vozidiel a vozidiel bez tabuliek s evidenčným číslom ich majiteľmi na verejných
priestranstvách je prípustné len na základe povolenia obce a podlieha spoplatneniu miestnym
poplatkom za užívanie verejného priestranstva. Obec vydáva žiadateľom povolenie k užívaniu
verejného priestranstva, v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky pre
užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré je žiadateľ je povinný rešpektovať.

Čl.5 Povinnosti majiteľov nehnuteľností
Majiteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktoré
je bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti (chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie
záhrad, hospodárskych objektov a pod)
V zimnom období je majiteľ povinný nepretržite udržiavať chodník, ktorý je priľahlý k jeho
nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.
Povinnosti majiteľa podľa ods. 1 má podľa povahy veci aj držiteľ, správca, vykonávateľ
práva hospodárenia, nájomca, užívateľ, alebo iná osoba v postavení umožňujúcom
nakladanie s vecou.

Čl.6 Nočný kľud
Doba nočného kľudu na území obce sa určuje od 22 hod. do 6 hod.v každom kalendárnom
dni.

Čl.7 Povinnosti majiteľov držiteľov psov
Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Na verejnom priestranstve
sú majitelia (držitelia) psov povinní zabezpečiť ich pohyb a správanie tak, aby nedochádzalo
k obmedzeniu a ohrozeniu osôb, alebo k poškodeniu majetku. Majiteľ je povinný vybaviť
psa dostatočné pevným vodítkom s obojkom. Majiteľ je povinný zabezpečiť , aby pes
neznečisťoval verejné priestranstvo a verejne prístupné komunikácie, zeleň.. (podrobne
www.liptovskaosada.com – obecný úrad – všeobecne záväzné nariadenia – 1/2006).

