Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/1993
o verejnom poriadku v obci Lipníky.
D o d a t o k č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 4/1993 zo dňa 7.5.1993
§2
Čistota verejných priestranstiev
ods. a sa na konci pripája táto veta:
Myslí sa tým najmä pravidelné kosenie a čistenie krajníc a priekop ako aj ostatných priestorov
podľa § 1. V prípade väčšieho znečistenia, živ. pohromy v časti obce, kde je priekopa po jednej
strane ulice sú povinní čistenie previesť občania bývajúci po obidvoch stranách.
Dopĺňa sa ods. g, h, ch, i
ods. g/ znie:
Jazdiť bezdôvodne po miestnych komunikáciach akýmkoľvek dopravným prostriedkom, hlavne
nákladným a porušovať dopravné značenie miestnych komunikácií. Výnimku zo zákazu vjazdu
na označených miestnych komunikáciách majú právnické a fyzické osoby, ktoré majú vydaný
súhlas OcÚ k vykonávaniu podnikateľskej činnosti v KÚ obce Lipníky ale len v rozsahu
povolenej činnosti.
h/ bezdôvodne zastaviť a stáť motorovým vozidlom dlhšie, ako je čas potrebný k
zastaveniu /obsluhe/ - parkovať na verejnom priestranstve a odstavovať na ňom prívesné
zariadenie bez predošlého súhlasu obce.
ch/ parkovať na vyznačenom priestranstve pred OcÚ
i/ akékoľvek iné užívanie verejného priestranstva bez súhlasu obce a jeho poškodzovanie.
§4
Domy, dvory, záhrady
Mení a dopĺňa sa ods. a takto:
Vlastníci a užívatelia rod. domov, všetkých druhov stavieb, dvorov, záhrad a oplotení sú povinní
starať sa o ich estetický vzhľad, udržiavať ich v náležitom poriadku a funkčné, najmä ak tieto
objekty hraničia priamo s verejným priestranstvom alebo sú v jeho blízkosti.
§5
Obchody a výklady
Odst. a/ znie:
Prevádzkovatelia obchodných prevádzok najmä potraviny a pohostinstvo ako aj prevádzok na
poskytovanie služieb sú povinní každoročne vždy k 1. januáru prehodnotiť čas predaja a
služieb /otváracie hodiny/ a prispôsobením na požiadavky občanov a samosprávy obce.
Na čas predaja a služieb musí mať každý prevádzkovateľ vydaný súhlas – potvrdenie obecného
úradu, ktoré je povinný vyžiadať aj na uzatvorenie prevádzky – dovolenke a pod.

Odst. b/ znie:
Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť čisté a úhľadné. Výklady musia byť vkusne upravené
a výkladné sklá čisté.
§6
Tuhý domový odpad
Dopĺňa sa ods. b/ takto
Organizácie a podnikatelia sú povinní pred zahájením činnosti spracovať vlastný plán
odpadového hospodárstva so zabezpečením likvidácie produkovaných odpadov na povolenú
skládku.
Organizácie a podnikatelia vykonávajúci činnosť pred účinnosťou tohto dodatku vykonajú tieto
opatrenia do 30.1.1995.
§8
Miestna zeleň
Mení a dopĺňa sa ods. e/ takto:
Vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych pozemkov, ttp a záhrad v intraviláne a extraviláne
obce najmä tých, ktoré hraničia s verejným priestranstvom v zastavanej časti obce sú povinní starať
sa o tieto pozemky, pravidelne ich kosiť a udržiavať ich v poriadku, upravovať a zbavovať buriny
okolia poľných ciest a ostatných okrajových častí.
§ 16 a
Povinnosti chovateľov zvierat
Dopĺňa sa odstavec g/, ktorý znie:
Úžitkové zvieratá uvedené v § 16 ods. a/ je zakázané vpúšťať pri presunoch cez obec na verejné
priestranstvá – udržiavané zelené pásy, priekopy, svažnice ciest a taktiež na pozemky vo vlastníctve
iných osôb.

Na tomto dodatku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch dňa 14.12.1994 uznesením č.
2/1995.
Vyvesené a zverejnené na obecnej tabuli dňa 15.12.1994.
Nadobúda účinnosť dňom 1.1.1995.
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