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Dôvodová správa 

 
K časti I. ods. 1 tohto návrhu VZN 

Z dôvodu podnetu fyzickej osoby zaslaného na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši vo 

veci ustanovenia článku 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok 

kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, 

týkajúceho sa zákazu konzumácie nealkoholických nápojov na verejných priestranstvách 

a následného dožiadania prokurátorky okresnej prokuratúry, navrhujeme z nariadenia tento zákaz 

vypustiť. Je zrejmé, že článok 2 ods. 1 písm. b) citovaného VZN sa od roku 1993 nezmenil, z textu 

nariadenia a materiálu, ktorý sa predkladal poslancom na rokovanie pri prijímaní novely č. 

4/1993/VZN je jasné, prečo sa zákaz týkal aj nealkoholických nápojov, t.j. z dôvodu, aby sa zabránilo 

znečisťovaniu verejných priestranstiev. V dnešnej situácii je tento zákaz už prežitý, najmä z dôvodu, 

že nealkoholické nápoje sa predávajú zvyčajne v nerozbitných obaloch, kde nehrozí také znečistenie 

a prípadne aj ohrozenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ako v období prijatia citovaného VZN. 

 

K časti I. ods. 2 tohto návrhu VZN 

Podmienky pohybu iných účastníkov cestnej premávky po chodníkoch než sú chodci, 

ustanovuje § 52 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 

nasledovne: „Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom 

športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť 

ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, 

len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.“ 

Podmienky pohybu cyklistov po pozemných komunikáciách ustanovuje § 55 ods. 1 zákona č. 

8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov nasledovne: „Na bicykli sa jazdí 

predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre 

cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani 

neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky. 

 

K časti I. ods. 3 tohto návrhu VZN 

Vzhľadom k tomu, že správcovi miestnych komunikácií nie sú známe osoby spĺňajúce 

podmienky oslobodenia od povinnosti odstraňovať závady, navrhujeme doplniť ustanovenie tak, aby 

povinné osoby vopred písomne požiadali správcu MK o takúto službu. 

 

K časti I. ods. 4 a ods. 5 tohto návrhu VZN 

V priebehu rokov došlo k zmenám v spravovaní pozemných komunikácií, správcom cesty I. 

triedy je Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, správcom ciest II. a III. triedy, ktoré patria Žilinskému 

samosprávnemu kraju, je Správa ciest ŽSK. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vykonávajú 

údržbu miestnych komunikácií, okrem stavby autobusovej stanice, ktorá bola v roku 2011 odpredaná 

spoločnosti SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok. 

 



K časti I. ods. 6 tohto návrhu VZN 

Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách bol zrušený zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  

 

K časti I. ods. 7 tohto návrhu VZN 

Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009/VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení 

psov na verejných priestranstvách, boli ustanovenia článkov 33a až 38 všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom 

poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, týkajúce sa chovania a očkovania psov, zrušené. 

Preto je bezpredmetné ponechávať v článku 42 pôvodného VZN ods. 1. 

 

 
Mesto Liptovský Mikuláš zverejnilo návrh VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 

07.10.2014. K návrhu VZN zatiaľ neboli počas doby na uplatnenie pripomienok predložené 

pripomienky, avšak do návrhu VZN boli zapracované pripomienky, o ktorých sa diskutovalo na 

zasadnutí mestskej rady, a to:  

V článku 2 ods. 1 písm. b) doplniť ešte text „ a počas akcií  organizovaných so súhlasom 

Mesta“. 

V článku 2 ods. 2 upraviť podmienky bicyklovania a jazdy na skateboarde. 

V článku 10 ods. 2 doplniť ešte text „ a to na základe písomnej žiadosti adresovanej správcovi 

MK.“ 

 

 

Uvedené pripomienky boli zapracované do predkladaného návrhu VZN.  



NÁVRH VZN 

 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

č.  .../2014/VZN 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok 

kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Časť I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia 

a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) Článok 2 ods. 1 písm. b) sa mení nasledovne: „požívať alkoholické nápoje, to neplatí na 

sezónnych terasách povolených podľa písmena c) tohto odseku a počas konania Mikulášskeho 

jarmoku a Stoličných dní usporiadaných mestom Liptovský Mikuláš a počas akcií  

organizovaných so súhlasom Mesta“. 

(2) V článku 2 ods. 2 sa vypúšťa písm. b). Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b). 

(3) V článku 10 ods. 2 sa na konci vety mení bodka za čiarku a dopĺňa sa text „ a to na základe 

písomnej žiadosti užívateľa adresovanej správcovi MK.“ 

(4) Článok 12 ods. 2 sa mení nasledovne: „Správu a údržbu autobusových zastávok zriadených na 

prejazdných úsekoch cesty I. triedy vykonáva Slovenská správa ciest, na cestách II. a III. triedy 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja a na miestnych komunikáciách Verejnoprospešné 

služby Liptovský Mikuláš.“ 

(5) V článku 12 ods. 3 sa vypúšťa písm. b). Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b) a v jeho 

texte sa vypúšťajú slová „a za údržbu prístreškov na autobusovej stanici“.  

(6) V článku 27a ods. 4 sa nahrádza text “zákona č. 138/1973 Zb. o vodách“ textom „zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon)“.  

(7) Článok 42 ods. 1 sa vypúšťa. Doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 1.    

 

 

Časť II. 

 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa 23. októbra 2014. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli.  

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o 

verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov. 

(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš 

na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného 

prostredia a o verejnom poriadku v platnom znení. 

 

 

 

 MUDr. Alexander Slafkovský 

 primátor mesta  


