MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - PEREŠ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2014
o rigoloch
Mestskej časti Košice - Pereš

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Pereš uznesením číslo 327/2013
prijatým na svojom rokovaní zo dňa 27.01.2014 v súlade s § 14 ods. 3 zákona číslo 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 a § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Pereš
číslo 1/2014
o „rigoloch“

§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Pereš (ďalej
len „nariadenia“), je upraviť podmienky údržby z dôvodu zabezpečenia ochrany
majetku Mestskej časti Košice – Pereš (ďalej len „mestská časť“) a možnosť
sankcionovania v prípade poškodenia rigolov, ktoré sú majetkom Mestskej časti
Košice – Pereš.
(2) Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov mestskej časti, návštevníkov, právnické a
fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mestskej časti a pre vlastníkov
alebo užívateľov nehnuteľností alebo iných objektov na území mestskej časti.
(3) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené
vonkajšími hranami rigolov. Rigoly sú súčasťou verejného priestranstva.

§2
Udržiavanie čistoty rigolov
(1) Čistota mestskej časti a jej vzhľad je v záujme všetkých obyvateľov mestskej časti;
sami, svojím správaním k tomu musia výrazným spôsobom prispieť tým, že nebudú
ničiť majetok mestskej časti, ktorý je verejným majetkom všetkých obyvateľov.
(2) Mestská časť Košice - Pereš je povinná vykonávať údržbu a čistenie rigolov, ktoré sú
majetkom mestskej časti.
(3) V prípade porušenia ustanovení ods. 1 je občan, fyzická a právnická osoba povinná
vykonať nápravu a vlastné náklady aj bez predchádzajúcich upozornení mestskej
časti.
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§3
Poškodenie rigolov
(1) V prípade poškodenia rigolov je ten, kto poškodenie spôsobil povinný odstrániť škodu
sám a na vlastné náklady tým, že uvedie rigoly do pôvodného stavu.
(2) V prípade, ak vzniknutú škodu neodstránil sám, je povinný uhradiť mestskej časti
náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením do pôvodného stavu.
(3) Poškodením rigolov sa rozumie ich zničenie, narušenie, znehodnotenie, prelomenie
a podobné zásahy do konštrukcie rigolov.
§4
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská časť prostredníctvom
Mestskej polície Košice
(2) V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia je pokuta až do výšky 100,- Eur na
základe § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
(3) V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia je starosta mestskej časti oprávnený
uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie až do
výšky 6638,- Eur, na základe § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
(4) Uložené pokuty v ustanovení ods. 2 a 3 sú príjmom mestskej časti.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Pereš sa uznieslo na tomto nariadení
dňa 16.06.2014.
(2) Toto nariadenie mestskej časti nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.
(3) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Pereš.
______________________________

V Košiciach dňa 17.06.2014
Ing. Jozef Karabin, v. r.
starosta MČ
VZN č. 1/2014 vyvesené 18.06.2014
VZN č. 1/2014 zvesené

04.07.2014

VZN č. 1/2014 je účinné 03.07.2014
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