Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Podhorany č. 7/2008 o dodržiavaní verejného
poriadku a verejnej čistoty
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
Článok 1
Predmet Dodatku č. 1
Týmto Dodatkom č. 1 sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Podhorany č. 7/2008 o
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty, a to nasledovne:
1) § 1 bod 1 písm. a), ktorý znie:
„vypaľovať akékoľvek porasty – medze, burina, kroviská.“
2) § 1 bod 1 písm. f), ktorý znie:
„používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.12. a 1.1.
a na podujatiach, na ktoré dá súhlas obec Podhorany.“
3) § 3 bod 4 - na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb zabezpečiť úlohy na úseku
požiarnej ochrany (v zmysle zákona č. 126/1985 Zb. O požiarnej ochrane),
tak, že sa mení: - na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb zabezpečiť úlohy na
úseku požiarnej ochrany
4) § 5 ods. 5.1 bod 1 písm. b), ktorý znie:
„jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré znečisťujú
vozovku,“
5) § 5 ods. 5.1 bod 2, ktorý znie:
„Znečistené vozidlá musia byť pred vjazdom na vozovku očistené.“
6) § 1 sa dopĺňa o bod 5, ktorý znie:
„Po porušení týchto ustanovení bude priestupca riešený v zmysle §10 – časť 10.2 Pokuty“
7) ruší sa § 2 ods. 2.4 Čistenie chodníkov,
8) § 5 ods. 5.1 bod 1 písm. c), ktorý znie:
„parkovať a jazdiť po verejnej zeleni a parkovať na nej, po porušení tohto ustanovenia bude
priestupca riešený v zmysle § 10 – časť 10.2 Pokuty“

9) v § 10 prvá veta znie nasledovne: „Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie
môže rozhodovať starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“
10) § 10 ods. 10.2, ktorý znie:
„Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo iných
osobitných právnych predpisov.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v obci Podhorany sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 1 na svojom
zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením č. 41/4/2019.
2. Dodatok č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 03.07.2019, zvesený dňa 18.07.2019 a
účinnosť nadobúda dňom 19.07.2019.
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