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Dôvodová správa 
 
 

Dôvodom návrhu VZN o verejnom poriadku a chove a držaní hospodárskych zvierat je najmä 
potrebná reakcia na zmenu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov, ktorý poslednou novelou účinnou k 20.05.2018 zmenil ustanovenia § 9 týkajúce sa zabezpečenia 
zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií typu chodníkov.  

Do prijatia novely zákona boli vady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, pokiaľ tieto vady 
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Po novele zákona táto povinnosť prešla bez výnimky na 
správcov miestnych komunikácií, na čo je nutné reagovať zrušením existujúceho VZN č. 8/1992/VZN o 
vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku, ktoré túto problematiku 
upravovalo a nahradiť ho novým VZN. 

Presný dosah novely cestného zákona na výkon zimnej údržby rozoberá Plán zimnej údržby 
miestnych komunikácii na zimné obdobie 2018/2019 ako samostatný bod rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 

Keďže VZN 8/1992/VZN upravuje aj iné oblasti ako napríklad verejný poriadok na verejných 
priestranstvách, alebo chov hospodárskych zvierat,  predložený návrh VZN, ktorý ho nahrádza sa zaoberá 
aj touto problematikou a reaguje na jej súčasnú legislatívnu úpravu. 

 
 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 8/1992/VZN: 
 
 Dňa 14.08.2018 bol MsÚ doručený protest prokurátora proti článku 6, ods. 2, 3, 4 VZN č. 
8/1992/VZN. Prokurátor Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš konal na základe podnetu podávateľov 
Mgr. Jaroslava Micenka, Bc. Vladimíra Antošku a Andreja Marka. Predmetné ustanovenia sa práve 
zaoberajú zabezpečením schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam počas zimnej údržby, ktoré 
boli zmenené novelou zákona č. 135/1961 Zb., a na ktoré mesto Liptovský Mikuláš reaguje predmetným 
návrhom VZN. 
 Konanie prokurátora hodnotíme ako nedôvodné nakoľko na zmenách vo VZN mesto pracovalo 
okamžite po zmene zákona č. 135/1961 Zb., ktorý vstúpil do platnosti dňa 20.05.2018, o čom bol prokurátor 
aj písomne informovaný. Zmenu VZN nie je možné realizovať okamžite po platnosti zákonných zmien, 
nakoľko to nie je technicky možné z hľadiska nutnosti prijatia VZN mestským zastupiteľstvom a ani vecne 
možné z hľadiska prípravy nového VZN, ktorému musela predchádzať analýza dopadov zmeny zákona č. 
135/1961 Zb., ktoré pozostávali jednak z kompletného zmapovania siete chodníkov v meste s cieľom 
získania údajov týkajúcich sa ich možnej údržby a jednak z analýzy  finančných dopadov zmeny zákona na 
rozpočet mesta. Výsledky analýz sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe k  materiálu týkajúceho sa 
Plánu zimnej údržby na zimnú sezónu 2018/2019. 

 
 
Návrh VZN č. xxx/2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat  bol 

prerokovaný v komisii dopravy a VP a v komisii životného prostredia a zdravia s odporúčaním na schválenie 
MsZ. 
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Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. xxx/2018/VZN 

o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Účel nariadenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky užívania verejných 
priestranstiev a podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat na území mesta Liptovský 
Mikuláš. 

 
Článok 2 

Pojmy 
 

1. Na účely tohto nariadenia  verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor 
prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 
užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

2. Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Stavby však nie sú 
súčasťou pozemku. 

3. Za objekty občianskeho vybavenia sa považujú stavby pre 
a. správu a riadenie vecí verejných, 
b. peňažné a vedecké ústavy, 
c. služby, obchod a verejné stravovanie, 
d. telesnú výchovu a šport, 
e. školstvo, 
f. zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, 
g. dopravu a verejnú hromadnú dopravu, 
h. dočasné ubytovanie /internáty, ubytovne, hotely, motely/. 

4. Alkoholické nápoje sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 
objemového percenta alkoholu, včítane nízkostupňového piva. 

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

6. 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 odstraňovaní väčšieho objemu spadnutého 
lístia drevín a krov/, zvláštnym prípadom mimoriadneho čistenia je "jarné upratovanie", 
ktorého účelom je odstrániť všetky vady v čistote, ktoré vznikli v zimnom období. 
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DRUHÁ ČASŤ 
Užívanie verejných priestranstiev 

 
Článok 3 

Všeobecné 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. celoročne požívať alkoholické nápoje, s výnimkou príležitostných trhov a jarmokov, a  v 
obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na 
základe podmienok stanovených v povolení Mesta a v súlade s ich živnostenským 
oprávnením (povolené osobitné užívanie verejného priestranstva formou zriadenia letných 
terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo 
pohostinské služby), a s výnimkou v čase 31.12. bežného roka od 18.00 hod do 24.00 hod 
a 1.januára bežného roka od 00.00 hod do 05.00 hod., 

c. zriaďovať bez povolenia Mestského úradu, odboru dopravy a verejných priestranstiev, pred 
prevádzkarňami sezónne terasy; dizajn a umiestnenie zariadení sezónnej terasy (stolov, 
stoličiek, 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 sezónnych 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: 

i. v čase od 22.00 do 24.00 hodiny je na sezónnej terase zakázaná reprodukcia  
akejkoľvek hudby, vrátane živej hudby, s výnimkou verejných kultúrnych 
a spoločenských podujatí organizovaných mestom a za podmienky dodržania 
maximálne povolenej hladiny hluku stanovenej vo Vyhláške Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., 

ii. 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, s výnimkou verejných kultúrnych a spoločenských 
podujatí organizovaných mestom 

iii. ďalšie podrobnosti o prevádzke sezónnej terasy určí v povolení Mestský úrad, 
odbor dopravy a verejných priestranstiev, 

d. skladovať tovar a obaly bez povolenia Mestského úradu v Lipt. Mikuláši /ďalej len "MsÚ" / 
alebo nad rámec povolenia, 

e. zriaďovať bez povolenia skládky stavebných materiálov, 
f. 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, 

g. zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky dopravných a peších komunikácií bez povolenia 
cestného správneho orgánu, 

h. vylievať odpadové vody a znečistené úžitkové vody, 
i. vypúšťať splašky, 
j. znečisťovať životné prostredie nedodržiavaním čistoty a poriadku pri vykonávaní 

stánkového a ambulantného predaja, 
k. šíriť zápach a vypúšťať škodlivé plyny z priľahlých nehnuteľností alebo z hnuteľných vecí, 
l. 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 objektmi občianskeho vybavenia, ak 
dopravné značenie neupravuje inak 
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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. 

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

4. Vodičom /prevádzkovateľom/ motorových vozidiel sa zakazuje: 
a. vchádzať na vozovku verejnej pozemnej komunikácie s neočistenými vozidlami, ktoré by 

mohli spôsobiť vadu 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. 
 

 
Článok 4 

Nakladanie a skladanie nákladu na verejných priestranstvách 
 

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 a 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 alebo vodič nesmie počas manipulácie s nákladom ohroziť bezpečnosť 

ostatných užívateľov verejného priestranstva, najmä chodcov. Súčasne je povinný dodržať 
obmedzenia stanovené miestnou úpravou cestnej premávky. Po dobu nakladania a skladania 
nákladu sa zakazuje 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 premávky. 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 upravuje európska dohoda o medzinárodnej cestnej 
preprave nebezpečných vecí ADR 

5. Ak vodič motorového vozidla zistí na vozidle alebo uložení nákladu vadu, 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 vada 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 komunikáciu 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. 
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Článok 6 
Konanie verejných zhromaždení 

 
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 
skutočnosť aspoň 5 dní vopred na MsÚ. 

2. Zvolávateľ zhromaždenia, ktorého miestom konania je verejné priestranstvo, je povinný na vlastné 
náklady zabezpečiť očistenie miesta zhromaždenia 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. 

 
Článok 7 

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. Kosenie trávnikov upravuje VZN č. 6/2007/VZN o zeleni. 
4. Za čistotu trávnatých plôch zodpovedajú 

a. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, ak ide o plochy vo vlastníctve Mesta, 
b. fyzické a právnické osoby, ktoré majú trávnaté plochy vo vlastníctve. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
Nehnuteľnosti bezprostredne hraničiace s verejným priestranstvom 

 
Článok 8 

Zákazové ustanovenia 
 

1. 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 9 

Udržiavacie práce 
 

1. Vlastník stavby je povinný túto udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických vád, 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 vád. 

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 odkvapovými 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 a bezpečnosti pohybu v okolí stavieb. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
Zvláštne užívanie verejných priestranstiev 

 
Článok 10 

Skladovanie materiálu umiestnenie stavebných zariadení 
 
1. Na verejnom priestranstve možno umiestniť stavebný a akýkoľvek iný materiál vrátane  stavebných 

zariadení len na základe povolenia MsÚ na záber verejného priestranstva. 
 

PIATA ČASŤ 
 

Chov a držanie  hospodárskych zvierat 
 

Článok 11 
Úvodné ustanovenia 

 
1. 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. 

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

i. veľké - kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce kozy a pod. 
ii. drobné: hydina (sliepka, hus, kačica, morka a pod.), králiky, zajace, holuby 

kožušinové zvieratá (norky, nutrie, líšky, činčily...), slimáky, dážďovky 
b. včely, 
c. holuby. 

 
Článok 12 

Rozsah chovu zvierat 
 

1. V historickom jadre mesta1 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 
schopností,  

b. v počte (stave), ktorý neohrozí životné prostredie, zdravie ľudí, chovaných a  iných zvierat. 
 

Článok 13 
Oslobodenie 

 
1. Obmedzenia Článku 12 sa nevzťahujú na krátkodobé držanie hospodárskych zvierat v uzavretých 

priestoroch určených na porážku a súkromnú domácu spotrebu po dobu max. 2 dní. 
 

Článok 14 
Podmienky chovu a držania zvierat 

 
1. Držitelia 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 objekt, 
slúžiaci na chov veľkých hospodárskych  zvierat, bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú 
žumpu s kapacitou min. 6 m3 

2. Hnoj z priestranstiev vyhradených pre zvieratá (maštaľ, chliev, kurín, atď.) treba ukladať do 
vybetónovanej zakrytej jamy a  následne využiť pre svoje potreby ako hnojivo alebo kompostovať. 
Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené minimálne 30 m od individuálnych alebo verejných 
vodných zdrojov a minimálne 20 m od susedných obytných domov. Hnojisko - vodotesná betónová 

                     
1 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. Moyzesova po križovatku s Ul. garbiarskou (na západ od križovatky s Ul. 
Hollého), Ul. garbiarska (severná strana) po napojenie na Ul. 1. mája. Presnú lokalitu určuje grafická príloha č. 1. 
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jama musí byť dimenzovaná tak, aby mohla pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných 
zvierat.  

3. Držitelia zvierat nesmú pásť hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách bez majetkového 
alebo iného práva k nim. 

4. Držiteľ zvierat sa musí postarať o sústavné a účinné ničenie hlodavcov a hmyzu. V objektoch 
slúžiacich na umiestnenie zvierat je povinný vykonávať deratizáciu 2x ročne, v jarnom a jesennom 
období a vždy, keď to situácia bude vyžadovať. 

5. Je neprípustné držať veľké hospodárske zvieratá  v záhradkárskych osadách. 
 
 

Článok 15 
Chov včiel 

 
1. Na dvore, streche a spoločne užívanej záhrade bytových domov je možné zriadiť včelárstvo iba so 

súhlasom všetkých nájomníkov /majiteľov/ bytov.  
2. Včelín musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený minimálne 4 m a od pozemných komunikácií 

minimálne 10 m. Ak je to nevyhnutné medzi včelstvom a susedným pozemkom musí byť zriadená 
trvalá prekážka min. výšky 3,5m.   

3. V prípade preukázaného ohrozenia zdravia obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti chovu 
včiel lekárskym osvedčením, je chovateľ včiel chov včiel na tomto pozemku ukončiť.  

 
Článok 16 

Chov holubov 
 

1. Holuby (športové, poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v bytových domoch, na 
balkónoch bytov, vo vedľajších miestnostiach patriacich 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 počet chovaných holubov. 

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

Článok 17 
Odchyt túlavých zvierat 

 
1. Odchyt túlavých zvierat na území mesta bude zabezpečí  mesto  prostredníctvom Mestskej polície 

Liptovský Mikuláš, poprípade inej právnickej alebo fyzickej osoby spĺňajúcej podmienky stanovené 
v § 22 zákona č. 184/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

2. Výskyt túlavých zvierat možno nahlásiť na t. č. 159. 
 

 
Článok 18 

Odstraňovanie uhynutých zvierat 
 

1. Odstránenie uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta, okrem lovnej zveri, mesto zabezpečí 
prostredníctvom Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. 

2. Výskyt  uhynutých zvierat možno nahlásiť na t. č. 044/547 65 30. 
3. Povinnosť odstrániť telo uhynutého lovného zvieraťa má užívateľ príslušného poľovného revíru. 

 
 

 
Článok 19 

Spoločné ustanovenie 
 

3. O zriadení chovného zariadenia nebezpečných živočíchov rozhoduje po predložení návrhu na chov,  
v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Mestské zastupiteľstvo. 

4. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia, ako aj jeho vykonávanie kontrolujú orgány štátnej 
veterinárnej správy 

5. Porušenie ustanovení tohoto predpisu zo strany chovateľov resp. držiteľov zvierat môže mať za 
následok prechodný alebo aj trvalý zákaz držania domácich zvierat. 
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6. Doterajší chov zvierat na území mesta bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po 
nadobudnutí jeho účinnosti. 

 
ŠIESTA ČASŤ 

 
 

Článok 20 
Sankcie 

 
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje: 

a. podľa § 27b ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
pokutou až do  6638 eur – právnická  a fyzická osoba podnikateľ, 

b. podľa § 46, §47 ods. 1, písm. d), g), §4  zákona č. 372/1990 Zb.. o priestupkoch v platnom 
znení -  fyzická osoba. 

 
 

 
SIEDMA ČASŤ 

 
Článok 21 

Zrušovacie ustanovenia 
 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš č. 8/1992/VZN o  vytváraní 
podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku 

 
 

Článok 22 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa             a zvesený 
dňa  

2. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa  
3. VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť pätnástym dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli. 
4. VZN č. /2018/VZN nadobudlo účinnosť  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
     primátor mesta 
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Príloha č. 1 - Hranica historického jadra mesta Liptovský Mikuláš 
 
 
 
 
 
 
 

 


