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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 16. 02. 2017  číslo  
 
 

K bodu:  VZN č. .../2017/VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o  vytváraní 
podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. schvaľuje 

VZN č. .../2017/VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o  vytváraní podmienok kvalitného 

životného prostredia a o verejnom poriadku 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                                                                                                             primátor mesta 
    
 
 
                                                                                                       Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 
 
 

Návrh VZN sa zaoberá doplnením písmena d) do Prvej časti, Prvej hlavy, Prvého dielu, Článku 2, 

odseku /4/,  ktorý rieši problematiku znečisťovania chodníkov vozidlami, ktoré naň vchádzajú z miesta mimo 
komunikáciu. Súčasné znenie VZN zakazuje vchádzať znečisteným motorovým vozidlom na miestne 
komunikácie typu ciest ale neupravuje respektíve nezakazuje znečisťovanie chodníkov vozidlami. Doteraz 
nebolo možné, aj napriek tomu že sa taktiež jedná o miestnu komunikáciu, toto konanie vodičov motorových 
vozidiel postihovať. Navrhované VZN umožní efektívnejšiu kontrolu znečisťovania všetkých typov miestnych 
komunikácií, vrátane chodníkov zo strany MsP.  

Návrh VZN bol bez pripomienok prerokovaný na Komisii dopravy a verejného poriadku, ktorá 
uznesením č. 5/2017 odporučila VZN na schválenie MsZ. Návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli 
mesta a neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky. 

 
 



 
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Liptovský 
Mikuláš toto  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. .../2017/VZN 
 
 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o  vytváraní podmienok kvalitného životného 
prostredia a o verejnom poriadku, v znení: 
 
 VZN č. 4/1993 zo dňa 2. septembra 1993 (účinnosť od 20.9.93) 
 doplnku prijatého uznesením MZ č. 97/1994 zo dňa 6.10.1994 
 VZN č. 2/1995 zo dňa 1.6.1995 (účinnosť od 20.6.95) 
 VZN č. 5/1996 zo dňa 28.3.1996 (účinnosť od 15.4.1996) 
 VZN č. 7/1998 zo dňa 9.9.1998 (účinnosť od 15.9.1998) 
 VZN č. 1/1999 zo dňa 18.2.1999 (účinnosť od 15.3.1999) 
 VZN č. 8/2000 zo dňa 6.7.2000 (účinnosť od 24.7.2000) 
 VZN č. 11/2000 zo dňa 14.12.2000 (účinnosť od 29.12.2000) 
 VZN č. 1/2002 zo dňa 11.3.2002 (účinnosť od 27.3.2002) 
 VZN č. 4/2003 zo dňa 7.7.2003 (účinnosť od 15.9.2003) 
 VZN č. 6/2004 zo dňa 29.4.2004 (účinnosť od 18.5.2004) 
 VZN č. 2/2007 zo dňa 8.3.2007 (účinnosť od 26.3.2007) 
 VZN č. 6/2007 zo dňa 25.10.2007 (účinnosť od 1.1.2008) 
 VZN č. 4/2009 zo dňa 14.5.2009 (účinnosť od 1.10.2009) 
 VZN č. 5/2010 zo dňa 17.6.2010 (účinnosť od 2.7.2010) 
 
 
 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 
 

 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) V Prvej časti, Prvej hlave, Prvom diely, Článku 2, odseku /4/ sa dopĺňa písmeno d) 
nasledovného znenia: vchádzať na chodník s neočistenými vozidlami, ktoré by mohli 
spôsobiť závadu v priechodnosti /schodnosti/ chodníka z miesta ležiaceho mimo 
komunikáciu.  

 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

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



(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 mesta.  

(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 znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
         primátor mesta 
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<úplné znenie> 
 
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Liptovský Mikuláš  

č. 8/1992/VZN 
 

o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia 

a o verejnom poriadku 

 

v znení : 

 VZN č. 4/1993 zo dňa 2. septembra 1993 (účinnosť od 20.9.93) 

 doplnku prijatého uznesením MZ č. 97/1994 zo dňa 6.10.1994 

 VZN č. 2/1995 zo dňa 1.6.1995 (účinnosť od 20.6.95) 

 VZN č. 5/1996 zo dňa 28.3.1996 (účinnosť od 15.4.1996) 

 VZN č. 7/1998 zo dňa 9.9.1998 (účinnosť od 15.9.1998) 

 VZN č. 1/1999 zo dňa 18.2.1999 (účinnosť od 15.3.1999) 

 VZN č. 8/2000 zo dňa 6.7.2000 (účinnosť od 24.7.2000) 

 VZN č. 11/2000 zo dňa 14.12.2000 (účinnosť od 29.12.2000) 

 VZN č. 1/2002 zo dňa 11.3.2002 (účinnosť od 27.3.2002) 

 VZN č. 4/2003 zo dňa 7.7.2003 (účinnosť od 15.9.2003) 

 VZN č. 6/2004 zo dňa 29.4.2004 (účinnosť od 18.5.2004) 

 VZN č. 2/2007 zo dňa 8.3.2007 (účinnosť od 26.3.2007) 

 VZN č. 6/2007 zo dňa 25.10.2007 (účinnosť od 1.1.2008) 

 VZN č. 4/2009 zo dňa 14.5.2009 (účinnosť od 1.10.2009) 

 VZN č. 5/2010 zo dňa 17.6.2010 (účinnosť od 2.7.2010) 
 VZN č. ..../2017/VZN zo dňa 09.02.2017, (účinnosť od........) 
 

Mestské zastupiteľstvo, za účelom plnenia úloh samosprávy určených v § 4 ods. 3 písm. e/, f/, g/, m/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov na území mesta Liptovský Mikuláš, sa dňa 29.10.1992 podľa § 11 ods. 3 pís. g/ citovaného zákona uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
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P R V Á   Č A S Ť 

Č I S T O T A   A  P O R I A D O K 

 

PRVÁ HLAVA 

UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

 

P r v ý  d i e l 

Ú v o d n é   u s t a n o v e n i a 

 

Článok 1 

Pojmy 
 

/1/ Na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo určujú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fy-
zických a právnických osôb s výnimkou Mesta Liptovský Mikuláš /ďalej len "Mesto"/, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. 

/2/ Verejným priestranstvom sú najmä 
a) prejazdné úseky ciest, včítane priľahlých chodníkov, 
b) miestne komunikácie a ich súčasti /odstavné a parkovacie plochy, parkovacie pruhy a pásy, obratištia, výhybne, námestia, spevnené rozptylo-

vé plochy pred objektami občianskeho vybavenia, uličná zeleň/, 
c) trhoviská, 
d) verejne prístupné pozemky Mesta. 

/3/ Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Stavby však nie sú súčasťou pozemku. 
/4/ Za objekty občianskeho vybavenia sa považujú stavby pre 

a) správu, riadenie, peňažné a vedecké ústavy, 
b) služby, obchod a verejné stravovanie, 
c) telesnú výchovu a šport, 
d) školstvo, 
e) zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, 
f) verejnú hromadnú dopravu, 
g) motorizmus, 
h) dočasné ubytovanie /internáty, ubytovne, hotely, motely/. 

/5/ Alkoholické nápoje sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, včítane nízko-
stupňového piva. 

/6/ Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiadúce nečistoty zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej 
dopravy, hygieny a estetiky (odstraňovanie závad v schodnosti, zametanie, zmývanie, kropenie a pod.). 

/7/ Čistenie sa delí na 
a) bežné /vykonáva sa v rôznom rozsahu a počte, ručne alebo strojmi/, 
b) mimoriadne /po živelných pohromách, športových a kultúrnych akciách, jarmokoch, počas intenzívnych zemných a stavebných prác, pri od-

straňovaní väčšieho objemu spadnutého lístia drevín a krov/, zvláštnym prípadom mimoriadneho čistenia je "jarné upratovanie", ktorého účelom 
je odstrániť všetky závady v čistote, ktoré vznikli v zimnom období. 

 

Článok 2 

Užívanie verejných priestranstiev 
 

/1/ V záujme ochrany životného prostredia pred poškodzovaním, znečisťovaním a nepriaznivými dôsledkami takejto činnosti a v záujme bezpečnosti 
a ochrany zdravia občanov sa na verejných priestranstvách zakazuje: 
a) pľuvať, odkladať a odhadzovať rôzne predmety a nepotrebné veci, najmä obaly všetkých druhov, papier, fľaše, včítane plechoviek, ohorky od 

cigariet, popol, 
b) konzumovať nápoje (alkoholické, nealkoholické, ak nie je na spevnených rozptylových plochách pred objektom občianskeho vybavenia na to 

vymedzený priestor vybavený stolmi, stoličkami a pod. To sa nevzťahuje na deň konania Liptovského jarmoku a obdobných akcií poriadaných 
Mestom alebo s jeho súhlasom, 

c) zriaďovať bez povolenia Mestského úradu, odboru dopravy a verejných priestranstiev, pred prevádzkarňami sezónne terasy; dizajn a umies-
tnenie zariadení sezónnej terasy (stolov, stoli-čiek, slnečníkov) v nadväznosti na priľahlú prevádzkareň je podmienené súhlasom Mestského 
úradu, oddelenia územného plánovania a hlavného architekta; v letnom období od 1. júla do 31. augusta bežného roka sa prevádzkový čas se-
zónnych terás umiestnených v pešej zóne, ktorú tvorí Námestie osloboditeľov, Námestie mieru a časť ulice Štúrovej a ulice 1. mája (označenej 
v mieste vstupu zo západnej a severnej strany zvislými dopravnými značkami „IP 25a Pešia zóna“, z východnej strany križovatkou ulice 1. mája 
s ulicou Školskou, z južnej strany ulicou Garbiarskou), určuje od 06.00 do 24.00 hodiny za týchto podmienok: 

 ca) v čase od 22.00 do 24.00 hodiny je na sezónnej terase zakázaná reprodukcia  akejkoľvek hudby, vrátane živej hudby, 
   cb) o 24. hodine musia byť zariadenia sezónnej terasy (stoly, stoličky, slnečníky) odstránené, alebo zložené a zabezpečené tak, aby 

bola vylúčená možnosť ich využívania po 24. hodine, 
   cc) ďalšie podrobnosti o prevádzke sezónnej terasy určí v povolení Mestský úrad, odbor dopravy a verejných priestranstiev, 

d) vysýpať zvyšky a odpadky z jedál, ovocia a zeleniny, 
e) skladovať smeti, odpadky a spaľovať ich /zákaz platí i v prípadoch, keď sa uvedená činnosť vykonáva na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom 

Mesta/, 
f) skladovať tovar a obaly bez povolenia Mestského úradu v Lipt. Mikuláši /ďalej len "MsÚ" / alebo nad rámec povolenia, 
g) zriaďovať bez povolenia skládky stavebných materiálov, 
h) umiestňovať bez povolenia Mesta technické zariadenia a pomocné stavebné konštrukcie /lešenia, výťahy, dočasné ochranné zariadenia a 

pod./ pri udržiavacích prácach, stavebných úpravách a zabezpečovacích prácach. i) zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky dopravných a 
peších komunikácií bez povolenia cestného správneho orgánu, 

j) vylievať odpadové vody a znečistené úžitkové vody, 
k) vypúšťať splašky, 
l) znečisťovať životné prostredie nedodržiavaním čistoty a poriadku pri vykonávaní stánkového a ambulantného predaja, 
m) šíriť zápach a vypúšťať škodlivé plyny z priľahlých nehnuteľností alebo z hnuteľných vecí, 
n) svojvoľným vylepovaním plagátov, nápismi a kresbami znečisťovať verejnoprospešné zariadenia, steny vo verejne prístupných miestnostiach 

a na objektoch občianskeho vybavenia, ploty, brány a výklady priľahlé k verejným priestranstvám. 
/2/ Ďalej sa zakazuje: 

a) znečisťovať pozemné komunikácie a ich súčasti hnaním dobytka, koní, a iných zvierat, 
b) bicyklovanie a jazda na skateboarde na chodníkoch ciest a miestnych komunikácií I.,II. a III. triedy, na námestiach a rozptylových plochách 

pred objektami občianskeho vybavenia, 
c) využívať ihriská a spevnené plochy priľahlé k obytným súborom na loptové hry v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.; toto obmedzenie neplatí pre 

kryté športoviská. 
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/3/ Podmienkou pre udelenie súhlasu podľa ods.1 písm.c) tohoto VZN pre podnikateľské subjekty oprávnené na podávanie alkoholických nápojov 
podľa osobitných predpisov je existencia funkčného sociálneho zariadenia prístupného pre zákazníkov týchto zariadení. 

/4/ Vodičom /majiteľom/ motorových vozidiel sa zakazuje: 
a) vchádzať na vozovku verejnej pozemnej komunikácie s neočistenými vozidlami, ktoré by mohli spôsobiť závadu v zjazdnosti /schodnosti/, z 

miesta ležiaceho mimo komunikáciu, 
b) na verejných priestranstvách a v blízkosti vodných tokov a zdrojov pitnej vody, umývať a čistiť vozidlá každého druhu, 
c) vylievať alebo vypúšťať olej a pohonné hmoty alebo odhadzovať obaly, v ktorých tieto mazadlá a hmoty boli uskladnené, mimo vyhradené 

miesta. 
d) vchádzať na chodník s neočistenými vozidlami, ktoré by mohli spôsobiť závadu v priechodnosti /schodnosti/ chodníka z miesta ležiaceho mi-

mo komunikáciu. 
 

D r u h ý   d i e l 

S p e v n e n é   p l o c h y 

 

1. oddiel 

Základné ustanovenia 

 

Článok 3 

Spôsoby čistenia 
/1/ Vozovky, odstavné a parkovacie plochy, obratištia, výhybne, príjazdové a výjazdové komunikácie na autobusovej stanici sa čistia 

a) pri obrubníku, 
b) po celej ploche, 
c) súčasne pri obrubníku a po celej ploche. 

/2/ Chodníky, námestia, spevnené rozptylové plochy, nástupištia na autobusovej stanici a trhoviská sa čistia vždy plošne a v celej šírke. 

 

Článok 4 

Nakladanie a skladanie nákladu 
 
/1/ Nakladanie a skladanie nákladu na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo verejné priestranstvo /vo dvore, v 

priechode, v objekte a pod./, ak to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia a ak to umožňuje dopravné značenie. 
/2/ Prevádzkovateľ vozidla /vodič/ je povinný náklad zložiť /naložiť/ čo najrýchlejšie. 
/3/ Tovar, ktorý je potrebné vybaliť na verejnom priestranstve, musí byť vybalený okamžite po zložení a prepravné obaly musia byť bez prieťahov 

odstránené. 
/4/ Prevádzkovateľ vozidla nesmie počas manipulácie s nákladom ohroziť bezpečnosť ostatných užívateľov verejného priestranstva, najmä chod-

cov. Súčasne je povinný dodržať obmedzenia stanovené miestnou úpravou cestnej premávky. Po dobu nakladania a skladania nákladu sa zaka-
zuje ponechať motor vozidla v chode, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť manipulácie /napr. hydraulické ramená, plošiny a pod./ alebo technické 
podmienky prevádzky vozidla. 

/5/ Po ukončení manipulácie s nákladom je príjemca povinný odstrániť prípadné znečistenie verejného priestranstva spôsobené touto činnosťou a 
ak je to potrebné z hygienických alebo estetických dôvodov, verejné priestranstvo aj pokropiť alebo umyť.  

 

Článok 5 

Preprava nákladu 
 

/1/ Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby neznečisťoval vozovku a ovzdušie a neohrozoval bezpečnosť účastníkov cestnej premáv-
ky. Dokonale musia byť zabezpečené prepravované sypké stavebné hmoty /najmä štrk, piesok, výkopový materiál/, odpadové drevo, stavebný 
materiál /tehly, kvádre, škridly a pod./. 

/2/ Kovové triesky, piliny, umelé hnojivá a poľnohospodárske produkty /seno, slama, obilniny/ musia byť prikryté plachtou, pokiaľ na ich prepravu nie 
sú použité špeciálne vozidlá. 

/3/ Materiál /surovina/, ktorý by znečisťoval okolie zápachom, včítane prepravy živých zvierat, musí byť prepravovaný v uzavretých nádobách 
/kontajneroch/ alebo v krytých vozidlách. 

/4/ Podmienky prepravy nebezpečných nákladov ustanovujú osobitné predpisy. 
/5/ Ak vodič motorového vozidla zistí na vozidle alebo uložení nákladu závadu, ktorá môže spôsobiť znečistenie komunikácie, je povinný túto bez 

prieťahov odstrániť. Pokiaľ to však nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po najbližšie miesto, kde sa závada dá odstrániť. Zároveň je 
povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, aby znečisťovanie bolo obmedzené na najmenšiu mieru a aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 

/6/ V prípade, že dôjde k rozsypaniu nákladu alebo jeho časti na vozovku, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil bez prieťahov znečistenú komuni-
káciu očistiť a uviesť ju do pôvodného stavu. Ak tomu bránia objektívne príčiny, požiada o odstránenie znečistenia správcu komunikácie a uhradí 
náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu. 

 
 

2. oddiel 

Čistota a poriadok na chodníkoch, námestiach a rozptylových plochách 

pred objektami občianskeho vybavenia 

 

Článok 6 

Zabezpečenie schodnosti chodníkov 

v zastavanom území mesta 
 

/1/ Pod závadami v schodnosti chodníkov sa rozumejú také závady, ktoré neumožňujú bezpečnú chôdzu ani pri zvýšenej opatrnosti chodcov. 
/2/ Závady v schodnosti chodníkov a schodov priľahlých k nehnuteľnosti ktorá hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťa-

hov odstraňovať užívatelia nehnuteľností, ak tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom (s výnimkou obytných domov).  
/3/ Závady v schodnosti chodníkov a schodov priľahlých k obytným domom, ktoré hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 

prieťahov odstraňovať vlastníci obytných domov. Ak je obytný dom daný do správy osobám, ktoré vykonávajú právo hospodárenia, táto povinnosť 
sa prenáša na nich. 

/4/ Za odstraňovanie závad v schodnosti chodníka pozdĺž nezastavaného pozemku zodpovedá užívateľ. 
/5/ V prípade, že k nehnuteľnosti nie je priľahlý chodník, ale len pás zeme široký maximálne 1.5 m využívaný ako pešia komunikácia, alebo je chod-

ník oddelený od nehnuteľnosti pásom zelene širokým maximálne 2 m, platia pre zodpovedné subjekty rovnaké podmienky ako pre odstraňovanie 
závad v schodnosti chodníkov ciest a chodníkov miestnych komunikácií priľahlých k nehnuteľnostiam. 

/6/ V prípade, že k nehnuteľnosti nie je priľahlý chodník, ale rozptylová plocha (námestie), sú zodpovedné subjekty povinné 
a) ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a hranicou rozptylovej plochy je menšia ako 6 m, odstraňovať závady v schodnosti z celej plochy, 
b) ak vzdialenosť je väčšia ako 6 m, odstraňovať závady v schodnosti len z plochy o šírke maximálne 3 m od priľahlej nehnuteľnosti. 
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/7/ Pri odstraňovaní snehu a poľadovice je povolené použiť vhodný inertný posypový materiál na zdrsnenie povrchu chodníka. Sneh sa musí zhŕňať 
na okraj chodníka do hromád, alebo 30 cm od okraja chodníka tak, aby bol voľný vstup do budov, k zariadeniam pozemných vedení, k uličným 
vpustom, k smetným nádobám a pod. 

/8/ Za odstraňovanie závad v schodnosti samostatného chodníka priľahlého k obytnému domu, ktorý komunikačne spája minimálne dva vchody a 
medzi ktorým je pás zelene maximálne 15 m široký, zodpovedá vlastník, alebo ten, ktorý vykonáva právo hospodárenia. 

/9/ Sneh a poľadovicu sú zodpovedné subjekty povinné odstrániť z chodníkov do 8. hodiny. 
/10/ Počas dlhodobého sneženia, alebo pri vzniku poľadovice, zodpovedné subjekty vykonajú v priebehu dňa (aj opakovane) doplnkové čistenie. 
/11/ Sneh zhodený (spadnutý) zo striech na chodník sú zodpovedné subjekty povinné odstrániť okamžite. 
/12/ Pri snehovej kalamite môže primátor mesta vyhlásiť pre právnické a fyzické osoby pracovnú pohotovosť a uložiť povinnosť poskytnúť osobnú 

alebo vecnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov kalamity. 
 
 

Článok 7 

Zametanie chodníkov 

 
/1/ Zametanie samostatných chodníkov, chodníkov ciest a chodníkov miestnych komunikácií priľahlých k objektom občianskeho vybavenia je povin-

nosťou užívateľov objektov. 
/2/ Zametanie rozptylových plôch (námestí), ktorých šírka od priľahlého objektu občianskeho vybavenia neprekročí 6 m, je povinnosťou užívateľa 

objektu. Pri šírke rozptylovej plochy nad 6 m je povinnosťou užívateľa zametať len pás spevnenej plochy v šírke 3 m od priľahlého objektu. 
/3/ Za zametanie samostatného chodníka, ktorý spája dva a viac vchodov obytného domu, včítane prípadu, že medzi samotným objektom a chodní-

kom je pás zelene široký maximálne 15 m, zodpovedá vlastník alebo ten, ktorý vykonáva právo hospodárenia. 
/4/ Chodníky sa musia zametať denne s výnimkou dní pracovného pokoja. V letnom období je súčasťou zametania aj kropenie. 
/5/ Smeti z chodníkov sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na chodníku alebo ich zhŕňať na okraj vozovky. 
/6/ Zametanie chodníkov musí byť ukončené do 8. hodiny. 
/7/ Zametanie chodníkov musí byť vykonávané tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej obťažovaní. Ak dôjde k znečisteniu chodníka v 

priebehu dňa zodpovedné subjekty vykonajú doplnkové čistenie. 
 

Článok 8 

Zodpovednosť správcu miestnych komunikácií 
 

/1/ Správcom miestnych komunikácií sú na území mesta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, ktoré zodpovedajú 
a) za čistotu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií /ďalej len "MK"/, 
b) za čistotu a schodnosť chodníkov MK a chodníkov prejazdných úsekov ciest, ak to ustanovenia tohto nariadenia neupravujú inak, 
c) za čistotu a schodnosť rozptylových plôch pred objektami občianskeho vybavenia, ak šírka plôch presahuje 6 m, 
d) za schodnosť vyznačených priechodov pre chodcov na MK a prejazdných úsekoch ciest, 
e) za zmývanie chodníkov MK, chodníkov prejazdných úsekov ciest a samostatných chodníkov. 

/2/ Príjazdové komunikácie nachádzajúce sa na pozemku mesta a slúžiace na prístup ku garážam (fyzických alebo právnických osôb) sú verejnými 
účelovými komunikáciami. Ich čistotu a zjazdnosť zabezpečuje za úhradu od užívateľov správca MK. Mesto môže na návrh správcu MK túto pre-
hlásiť za neverejnú, ak slúži výhradne len k jednému účelu a nebráni tomu verejný záujem. 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za správu účelových komunikácií 
 

Správu účelových komunikácií vykonáva tá fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú celkom alebo prevažne slúži, t.j. s ohľadom na mieru použí-
vania účelovej komunikácie. Ostatní spoluužívajúci prispievajú finančne, materiálne i svojimi pracovnými silami na opravu, rekonštrukciu a údržbu, 
vrátane čistenia komunikácie a jej súčastí. 
 

Článok 10 

Oslobodenie 
 

/1/ Od povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníka priľahlého k rodinnému domčeku, ktoré sú spôsobené znečistením poľadovicou, alebo 
snehom sú oslobodení ich užívatelia ak 
a) je osamelá osoba 

aa) staršia ako 70 rokov, 
ab) dlhodobo nemocná, 
ac) zdravotne postihnutá alebo zdravotne ťažko postihnutá, 

b) sú užívateľmi viaceré osoby 
ba) staršie ako 70 rokov, 
bb) dlhodobe nemocné, 
bc) zdravotne postihnuté a zdravotne ťažko postihnuté, 

ak nežijú trvale v spoločnej domácnosti s inými osobami, ktoré nepodliehajú oslobodeniu podľa tohto nariadenia. 
/2/ Povinnosti oslobodených subjektov podľa ods. 1 vykonáva správca MK. 

 

Článok 11 

Prenesenie povinností 
 

/1/ Povinnosti uložené týmto nariadením môžu zmluvne preniesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu  
    a) vlastníci obytných domov, ktoré sa nachádzajú v zastavanej časti mesta (jej meno, názov a adresa, sídlo musí byť v obytnom  dome zverejne-

né), 
b) užívatelia rodinných domčekov, 
c) užívatelia objektov občianskeho vybavenia, ktorí jej meno (názov) a adresu (sídlo) zverejnia na viditeľnom mieste, 
d) vlastník alebo užívateľ nezastavaného pozemku s tým, že údaje o tejto osobe oznámi mestskej polícii. 

Článok 12 

Udržiavanie autobusových zastávok 
 

/1/ Autobusové zastávky, t.j. označené a pre nastupovanie a vystupovanie upravené časti pozemku alebo odstavné pruhy, sú súčasťou pozemných 
komunikácií. 

/2/ Správa a údržba autobusových zastávok zriadených na prejazdných úsekoch ciest patrí Okresnej správe ciest v Lipt. Mikuláši /ďalej len "OSC"/, 
na MK, včítane príjazdových a odjazdových komunikácií a odstavných plôch na autobusovej stanici, Verejnoprospešným službám Lipt. Mikuláš. 

/3/ Verejnoprospešné služby mesta zodpovedajú aj za údržbu a čistotu 
a) chodníkov slúžiacich na nastupovanie a vystupovanie v priestore označených zastávok verejnej hromadnej dopravy, 



VZN č. 8/1992 - O vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia -5 -  

b) nástupíšť a výstupíšť na autobusovej stanici, 
c) čakární a prístreškov na zastávkach verejnej hromadnej dopravy a za údržbu prístreškov na autobusovej stanici. 

/4/ Vybavenie čakární, prístreškov, ako aj zastávok, označením zastávky, cestovnými poriadkami a starostlivosť o udržiavanie tohto vybavenia je 
povinnosťou prevádzkovateľa verejnej hromadnej dopravy. 
 

Článok 13 

Verejné zhromaždenia 
 
/1/ Usporadúvanie zhromaždení /pouličných sprievodov a manifestácií/ podlieha oznamovacej povinnosti, s výnimkou prípadov taxatívne určených v 

zákone č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný písomne oznámiť túto sku-
točnosť aspoň 5 dní vopred na MsÚ. 

/2/ Zvolávateľ zhromaždenia, ktorého miestom konania je verejné priestranstvo, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť očistenie miesta zhro-
maždenia najneskôr do 4 hodín po ukončení zhromaždenia. 

/3/ V prípade poškodenia verejného priestranstva, verejne prístupného objektu alebo verejnoprospešného zariadenia je zvolávateľ zhromaždenia 
povinný v plnej výške nahradiť škody spôsobené účastníkmi zhromaždenia. 

 
 

T r e t í   d i e l 

N e s p e v n e n é - t r á v n a t é   p l o c h y 

 

Článok 14 

Čistenie trávnikov 
 
/1/ Nečistoty spôsobené človekom /papier, predmety z plastov, kamene a pod./ sa musia z trávnikov odstraňovať priebežne počas celého roka. 
/2/ Prirodzeným zdrojom znečisťovania trávnikov je spadnuté lístie zo stromov, suché konáre, zvyšky trávnika po kosbe, ktoré sa musí odstraňovať 

na jar a v jeseni. Spadnuté lístie sa odstraňuje len tam, kde sa utvorila jeho súvislá vrstva. 
/3/ Za čistotu trávnatých plôch zodpovedajú 

a) Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš, ak ide o plochy vo vlastníctve Mesta, 
b) fyzické a právnické osoby s právom hospodárenia so zeleňou, 
c) fyzické a právnické osoby, ktoré majú trávnaté plochy vo vlastníctve. 
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Š t v r t ý   d i e l 

N e h n u t e ľ n o s t i   b e z p r o s t r e d n e   h r a n I č i a c e   

 s   v e r e j n ý m   p r i e s t r a n s t v o m 

 

Článok 15 

Zákazové ustanovenia 
 
Zakazuje sa: 

a) prášiť a čistiť šatstvo, koberce a iné predmety, vyklepávaním alebo kartáčovaním z okien a balkónov, 
b) vylievať tekutiny, vyhadzovať odpadky alebo iné predmety z okien a balkónov na verejné priestranstvá, 
c) umiestňovať kvetináče, nádoby na kvety a iné ozdobné predmety na vonkajšej strane okien objektov bezprostredne hraničiacich s chodníkom 

bez toho, aby boli upevnené a opatrené ochrannými miskami; voda pri polievaní nesmie stekať po stenách a na chodcov. 
 

Článok 16 

Udržiavacie práce 
 
/1/ Vlastník stavby je povinný túto udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby 

nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžilo jej užívanie. Uličné priečelia /fasády/ budov musia byť 
čisté, bez nápisov, nevhodných kresieb a iných estetických závad. 

/2/ Dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom je povinný vlastník /užívateľ/ trvale udržiavať. 
/3/ Všetky budovy bezprostredne hraničiace s chodníkom, námestím alebo so spevnenou rozptylovou plochou, musia byť opatrené riadnymi odkva-

povými žľabmi a rúrami zaústenými do dažďovej kanalizácie tak, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na chodníky a chodcov. Strechy 
musia byť vybavené lapačmi snehu. 

/4/ Vlastníci stavieb sú povinní počas zimného obdobia, ak si to poveternostné podmienky /napr. dlhodobé sneženie/ vyžiadajú, zhadzovať zo 
striech sneh za predpokladu dodržania zásad bezpečnosti pri práci. 

/5/ Odvoz starých a nepotrebných vecí, materiálu z búrania, odpadu z udržiavacích prác, stavebných úprav, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích 
prác uložených stavebným úradom, zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti na svoje náklady. 

 

 

P i a t y   d i e l 

Z v l á š t n e   u ž í v a n i e   v e r e j n ý c h   p r i e s t r a n s t i e v 

 

1. oddiel 

Výkopové práce 

Články č. 17 a 18 boli zrušené VZN č. 1/1999/VZN 

 

2. oddiel 

Ďalšie spôsoby zvláštneho užívania verejného priestranstva 

 

Článok 19 

Skládky 
  Na verejnom priestranstve možno umiestniť stavebný a akýkoľvek iný materiál vrátane zariadení len na základe povolenia MsÚ. 
 

Článok 20 

bol zrušený VZN č. 1/2002/VZN 

3. oddiel 

Trhoviská a tržnice 

Články č. 21 až 24 boli zrušené VZN č. 7/1998/VZN 
 

Š i e s t y   d i e l 

Z h r o m a ž ď o v a n i e ,  o d v o z   a   l i k v i d á c i a  o d p a d u 
 

Článok 25 

bol zrušený VZN č. 1/2002/VZN 
 

Článok 26 

Iný odpad 

 
Povinnosti pôvodcov ostatných druhov odpadov, vznikajúcich na území mesta pri ich zhromažďovaní, vývoze a zneškodňovaní, upravujú osobitné 

predpisy. 
 
 

S i e d m y   d i e l 

Č i s t o t a   v o d n ý c h   t o k o v,  r y b n í k o v 

v o d n ý c h   n á d r ž í   a   o c h r a n a   o v z d u š i a 
 

Článok 27 a 

Ochrana povrchových a podzemných vôd pred ich znehodnocovaním 
 
/1/ Je zakázané do korýt vodných tokov, do vodných nádrží a rybníkov vhadzovať akékoľvek predmety vrátane odpadu, alebo ich ukladať na mies-

tach, z ktorých by mohli byť splavené a tým ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd. 
/2/ Je zakázané poškodzovať, vyrubovať a inak ničiť zeleň, ktorá je v ochrannom pásme vodných tokov. 
/3/ Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vodných tokov, rybníkov a vodných nádrží tekutiny a chemické látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie 

povrchovej alebo spodnej vody. 
/4/ Znečisťovanie vodných tokov, nádrží a rybníkov umývaním motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov ako aj vypúšťaním neuprave-

ných odpadových vôd je zakázané a postihnuteľné podľa zákona č.138/1973 Zb. o vodách. 
 
 

Článok 27 b 

Ochrana ovzdušia 
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/1/ Pri výrobe, dovoze, preprave a predaji výrobkov a materiálov, ktoré pri používaní, v spotrebe alebo pri ukladaní znečisťujú alebo môžu znečisťo-

vať ovzdušie, je každý výrobca, dovozca, prepravca a predávajúci povinný voliť také riešenie, ktoré zabezpečuje ochranu ovzdušia. 
/2/ Zakazuje sa voľne spaľovať domový a priemyselný odpad, druhotné suroviny a vykonávať práce a činnosti, ktoré môžu spôsobovať výrazné zne-

čisťovanie ovzdušia. 
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Ô s m y   d i e l 

 

Č i s t o t a   a   p o r i a d o k   v   o b y t n ý c h   d o m o c h 

a   v   n e b y t o v ý c h   p r i e s t o r o c h  s l ú ž i a c i c h 

n a   o b c h o d   a   s l u ž b y 
 

Článok 28 
 

/1/ Poriadok a čistotu v obytných domoch upravuje Domový poriadok. 
/2/ Užívateľ /vlastník, nájomca / nebytových priestorov slúžiacich na prevádzkovanie obchodu a služieb sú povinní sa starať o náležitú čistotu a 

úpravu užívaných priestorov včítane výkladných skríň. Užívateľ nebytových priestorov situovaných v obytných domoch je povinný navyše podieľať 
sa aj na údržbe spoločných priestorov. 

/3/ Zakazuje sa používať hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prístroje a iné zariadenia na reprodukciu a zosilnenie zvuku, najmä na komerčné 
účely, vrátane ich používania v jednotlivých obchodoch, zariadeniach služieb, verejných dopravných prostriedkoch, vo vnútri budov, ktoré slúžia 
pobytu osôb alebo v priestoroch hromadne používaných, spôsobom rušiacim nezúčastnené osoby 

1
. Toto obmedzenie platí najmä v noci, t.j. od 

22 do 6 hodiny. 
 
 

D e v i a t y  d i e l 

 

C h o v   a   d r ž a n i e   d o m á c i c h   a   ú ž i t k o v ý c h  z v i e r a t 

Článok 29 

Úvodné ustanovenia 
 
/1/ Účelom tohto nariadenia je upraviť chov a držanie zvierat na území mesta. 
/2/ Chovateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá z akýchkoľvek dôvodov trvalo alebo prechodne chová alebo drží zvieratá.  
/3/ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na: 

a) chov a držanie psov, ktorých používajú na sprevádzanie invalidné a nevidomé osoby, 
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky a iné podujatia. 

 

Článok 30 

Všeobecné ustanovenia 
 
/1/ Na území mesta Liptovský Mikuláš je možné chovať a držať zvieratá, ak sú vytvorené potrebné podmienky pre ochranu zdravia zvierat, pre 

ochranu životného prostredia pred škodlivými vplyvmi živočíšnej výroby a pre zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti a biologickej hodnoty živo-
číšnych produktov.  

/2/ Zvieratami sa pre účely nariadenia rozumejú: 
a) hospodárske zvieratá, chované alebo držané na účely úžitkovej produkcie  

aa) veľké - kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce kozy a pod. 
ab) drobné: hydina (sliepka, hus, kačica, morka a pod.), králiky, zajace, holuby kožušinové zvieratá (norky, nutrie, líšky, činčily...), slimáky, 

dážďovky 
b) spoločenské zvieratá, chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti - psy, mačky, spevavé a ozdobné vtáky, drobné hlodavce a pod. 
c) včely 

/3/ Chovom a držaním zvierat na území mesta nesmú byť porušované predpisy na ochranu životného prostredia, zásady občianskeho spolunažíva-
nia a domový poriadok.  

/4/ Nariadením nie sú dotknuté všeobecné platné právne predpisy v oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny. 

Článok 31 

Rozsah chovu zvierat 
 
/1/ V historickom jadre mesta

2
 sa zakazuje chovať veľké hospodárske zvieratá. 

/2/ Mimo priestor historického jadra mesta je možné chovať hospodárske zvieratá, ale len  
a) v prostredí a za podmienok, ktoré umožňujú prirodzené využitie ich produkčných a reprodukčných schopností, ich riadne ošetrovanie, poskyto-

vanie vhodnej výživy a využívanie spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórii,  
b) v prostredí umožňujúcom vykonávať účinnú hygienu, zdravotnú kontrolu chovu a ochranu pred škodlivými vplyvmi pochádzajúcim i zo zvierat a 

škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 
c) v počte (stave), ktorý neohrozí životné prostredie, zdravie ľudí a iných zvierat. 

/3/ Pre chov ostatných zvierat na celom území mesta Liptovský Mikuláš, vrátane historického jadra, sa vzťahujú podmienky uvedené v ods. 2 v roz-
sahu zodpovedajúcom druhu zvierat, spôsobu a účelu ich chovu, ak toto nariadenie  neustanovuje inak. 

/4/ V sporných prípadoch rozhodne o rozsahu chovu zvierat primátor mesta po predchádzajúcom vyjadrení orgánu štátnej veterinárnej správy a or-
gánov štátnej zdravotnej správy k hygienickým a zdravotným podmienkam prostredia. 

 

Článok 32 

Oslobodenie 
 
/1/ Rozsah chovu zvierat v poľnohospodárskych podnikoch, farmách a hospodárskych dvoroch na území mesta upravujú osobitné predpisy. 
/2/ Obmedzenia článku 31 sa nevzťahujú na krátkodobé držanie drobných hospodárskych zvierat určených na porážku a spotrebu v uzavretých 

priestoroch po dobu max. 2 dní. 
 

Článok 33 

Podmienky chovu a držania zvierat 
 
/1/ Chovatelia zvierat sú povinní zachovať medzi objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev, kurín a pod.) a medzi uličnou čiarou, 

vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných domov 10 m a od individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Ďalej sú povinní postarať sa o to, aby 

                                                           
1
 Vyhláška č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií III. oddiel prílohy 

2
 priestor s nasledovným ohraničením: prístupová verejná komunikácia medzi budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Lipt. Mikuláši a 50 b.j. s obchodnou 

podstavanosťou, ZŠ na ul. Čs. brigády , časť ul.Čs.brigády smerom západným (južná strana), časť ul. Tranovského, Baťova ulička, časť Ul. Pišútovej (východná strana) po 
parkovisko Saint Nicolaus, Park mládeže, časť Ul. Bernolákovej (západná strana), areál Liptovského združenia telesnej kultúry (severná strana), časť Ul. Hodžovej, časť Ul. 
Jilemnického (južná strana), bývalý židovský cintorín (západná strana), časť ul. Štúrovej (južná strana) po križovatku s ul. Hollého, Ul. Hollého (západná strana), Ul. Moyze-
sova po križovatku s Ul. garbiarskou (na západ od križovatky s Ul. Hollého), Ul. garbiarska (severná strana) po napojenie na Ul. 1. mája 



VZN č. 8/1992 - O vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia -9 -  

objekt, slúžiaci na chov zvierat, bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu s kapacitou 18 m
3
 na 1 kus hovädzieho dobytka event. 4 m

3
 

na dve ovce, dve kozy, dve ošípané. 
/2/ Hnoj z priestranstiev vyhradených pre zvieratá (maštaľ, chliev, kurín, atď.) treba odstraňovať, ukladať do vybetónovanej zakrytej jamy a kompos-

tovať. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené minimálne 30 m od individuálnych alebo verejných vodných zdrojov a minimálne 20 m od su-
sedných obytných domov alebo rodinných domčekov. Hnojisko - vodotesná betónová jama musí byť dimenzovaná tak, aby mohla pojať polročnú 
produkciu exkrementov chovaných zvierat.  

/3/ Chovateľ zvierat je povinný infekčné ochorenie zvierat, podozrenie z takéhoto ochorenia alebo uhynutie, ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi 
a ním nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať. 

/4/ K zriadeniu (stavbe) nových objektov a k adaptácii jestvujúcich objektov pre chov zvierat je chovateľ povinný podľa rozsahu stavebných prác vy-
žiadať stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade, príp. ohlásiť stavbu a stavebné úpravy MsÚ s vyjadrením orgánu štátnej veterinárnej 
správy a vrátane ďalších dokladov taxatívne určených stavebným zákonom.  

/5/ Pre chov hydiny musí chovateľ zabezpečiť ohradené miesto, pričom treba na 1 kus počítať v priemere 5 m
2
 ( sliepky á 2 m

2
, väčšia hydina á 5 

m
2
). 

/6/ Chovatelia nesmú pásť hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách. 
/7/ Vypúšťať zvieratá na dvory a pásť ich na pridomových záhradách alebo na iných poľnohospodárskych pôdach môže chovateľ len so súhlasom 

majiteľa tejto nehnuteľnosti. 
/8/ Chovateľ zvierat sa musí postarať o sústavné a účinné ničenie hlodavcov a hmyzu. V objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat je povinný vy-

konávať deratizáciu 2x ročne, v jarnom a jesennom období. 
/9/ Je neprípustné držať zvieratá na tých miestach, kde nie je zabezpečený trvalý dozor chovateľa (záhradné chatky, prístrešky a pod.). 
 

Články  33a až 38 
(zrušené VZN č. 4/2009) 

 
 

Článok 39 

Chov včiel 
 
/1/ Na území mesta Lipt. Mikuláš možno umiestniť včelín iba v záhradách väčších ako 10 x 10 m a so súhlasom vlastníkov priľahlých nehnuteľností. 
/2/ Na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov zriadiť včelárstvo je možné iba so súhlasom všetkých nájomníkov /majiteľov/ bytov. V 

sporných prípadoch rozhodne primátor mesta. 
/3/ Včelín musí byť od susedných nemovitostí vzdialený minimálne 4 m a od pozemných komunikácií minimálne 10 m. 
/4/ Kočovanie včelstiev mimo okres povoľuje okresná veterinárna správa. 

 

Článok 40 

Chov holubov 
 

/1/ Holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v obytných domoch, na balkónoch bytov, vo vedľajších miestnostiach, patria-
cich k bytu a v miestnostiach spoločne používaných nájomníkmi domu. 

/2/ K chovu holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľností. Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť aj po-
čet chovaných holubov. 

/3/ Holubník možno postaviť od objektu, slúžiaceho k obývaniu, vo vzdialenosti na 10 m. 
 



 -10 -    VZN č. 8/1992/VZN O vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia 

Článok 41 

Chov spevavého a ozdobného vtáctva a ozdobných rýb 
 

Spevavé a ozdobné vtáctvo, ozdobné ryby, pri dodržaní veterinárnych predpisov, možno mimo miestností, slúžiacich na spoločné užívanie, chovať 
v neobmedzenom množstve. 
 

Článok 42 

Chov mačiek 
 
/1/ Pre chovateľa mačiek sa uplatňujú analogické opatrenia ako pri držaní psov v článkoch očkovanie, chovanie... 
/2/ Vo viacpodlažných budovách bez dvora a záhrady môžu jednotliví občania chovať v byte len 1 mačku. Výnimky povolí primátor mesta. 

 
 

Článok 43 

Spoločné ustanovenie 
 

/1/ O chove zvierat, neuvedených v tomto nariadení rozhoduje Mestské zastupiteľstvo po predložení návrhu orgánu veterinárnej starostlivosti a or-
gánu štátnej zdravotnej správy.  

/2/ Ustanovenia tohoto nariadenia pri dodržaní veterinárno- zdravotných predpisov sa nevzťahujú na príslušné atrakcie cirkusov, výstavy zvierat, 
konské preteky a chov zvierat ozbrojených zborov. K umiestneniu cirkusu sa musí vyžiadať súhlas štátneho obvodného lekára a okresnej veteri-
nárnej správy. 

/3/ V takých prípadoch, kde podľa ustanovení nariadenia k chovu (držaniu) zvieraťa, treba zvláštne povolenie, je chovateľ (držiteľ) povinný o to po-
žiadať do 3 mesiacov od účinnosti tohto nariadenia. 

/4/ Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia, ako aj jeho vykonávanie kontrolujú orgány mesta, orgány štátnej zdravotnej správy a orgány štátnej 
veterinárnej správy a iné zmocnené orgány. V sporných prípadoch na požiadanie MsÚ vydajú orgány hygienickej a veterinárnej starostlivosti od-
bornú expertízu.  

/5/ Posudzovanie, ako aj rozhodnutie záležitostí, súvisiacich s chovom, resp. držaním zvierat na území mesta Lipt. Mikuláš patrí do právomoci 
Mestského zastupiteľstva. 

/6/ V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom, resp. držaním zvierat na území mesta Lipt. Mikuláš rozhoduje Mesto alebo Obvodný úrad ŽP 
na základe stanoviska okresnej veterinárnej správy. 

/7/ Zvieratá sa nesmú týrať. 
/8/ Porušenie ustanovení tohoto predpisu zo strany chovateľov resp. držiteľov zvierat môže mať za následok prechodný alebo aj trvalý zákaz drža-

nia domácich zvierat. 

 

D R U H Á  Č A S Ť 

 

M E S T S K Á   Z E L E Ň 

(zrušené VZN č. 6/2007) 

 
 

T R E T I A   Č A S Ť 

 

Článok 51 

Sankcie 
/1/ Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje: 

a) podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pokutou až do  6638 eur, 
b) ako priestupok, ak je konanie takto výslovne označené v zákone a nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpi-

sov, alebo o trestný čin 
3
 (aj blokovou pokutou do 33 eur). 

 
 

Š T V R T Á   Č A S Ť 

 

Článok 52 

Záverečné ustanovenia 
 
 

/1/ Zrušuje sa dňom účinnosti tohto nariadenia "Štatút o zdravom životnom prostredí v meste Liptovský Mikuláš, zo dňa 1.9.1977. 
/2/ Nariadenie č. 8/1992/VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.1993.  

 
 
 
 
MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 

primátor mesta 

                                                           
3
 napr. podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákona č. 153/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, zák. č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch, zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú  niektoré podmienky držania psov, zák. č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, zák. č.  
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
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Hranica historického jadra mesta Liptovský Mikuláš 
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