
Mestské zastupiterstvo na 
zákona č. 369/1990 Zb. o 

základe § 4, ods- 3. písm. e/,g/,m/ 
obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 
vyd á v a pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

v š e obe c n e 

ktorým sa mení a dopÍňa 
o vytváraní podmienok 
verejnom poriadku. 

z á v ä z n é nar i a den i e 

všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992 
kvalitného životného prostredia a 

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992 sa mení a dopíňa takto : 

l. článok 1 oo Pojmy" ods. 5/ znie Alkohol ické nápoje sú 
liehoviny, destiláty. víno. piVO a iné nápOje. ktoré 
obsahujú viac ako 0.75 objemového percenta 
alkoholu, včítane nízkostupňového piva. 

2. doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako ods. 6 a 7 
3. Nové znenie článku 2" Užívanie verejných priestranstiev" 

znie : 
/1/ V záUjme ochrany životného prostredia pred poškodzovaním 

znečis~ovaním a nepriaznivými dôsledkami takejto činnosti 
a v záUjme bezpečnosti a ochrany zdravia občanov sa na 
verejných priestranstvách zakazuje: 
a) pruva~, odklada~ a odhadzova~ rôzne predmety a 

nepotrebné veci, naJma obaly všetkých druhov,papier, 
fraše. "čítane plechoviek. ohorky od Cigariet. popol, 

b) konzumova~ 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 
nevz~ahuje na deň konania Liptovského jarmoku a 
obdobných akcií por i adaných Mestom alebo s jeho 
súhlasom, 

c) zriaďova~ bez povolenia Mesta na verejných pries
transtvách pred objektam i občianskej vybavenosti 

\~miesta vybavené stolmi a stoličkami a pod. 
d) vysÝPQ~ zvyšky a odpadky z jedál, ovocia a zeleniny, 
e) skladova~ smeti, odpadky a sparova~ 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_ovskom Mikuláši ( ďalej len MsÚ ) alebo 
nad rámec povolenia, 

g) zriaďova~ bez povolenia skládky stavebných materiálov, 
h) umiestňova~ bez povolenia Mesta technické zariadenia a 

pomocné stavebné konštrukcie ( lešenia. vý~ahy, 

dočasné ochranné zariadenia a pod.) pri udržiavacích 
prácach ,stavebných úpravách a zabezpečovacích prácach, 

i) zriaďova~ úplné alebo čiastočné uzáVierky dopravných a 
peších komunikácií bez povolenia cestného správneho 
orgánu, 

j) vylieva~ odpadové vody a znečistené úžitkové vody, 
k) vypúšť.ať. splašky, 
l) znečisť.ovať. životné prostredie nedodržiavaním čistoty a 

poriadku pri vykonávaní stánkového ambulantného predaja, 



-"... m) šíri"ť zápach a vypúš"ťa"ť škodlivé plyny z priľahlých 
nehnut.eľnost.í, alebo z hnut.eľných vecí, 

n) používae výbuškyako sú napr. pet.ardy s výnimkou 31. 
decembra a 1. januára b.r., kedy je možné ich použie 
ale len spôsobom. kt.orým nebude ohrozený život, 
zdravie a mejetok občanov, 

ň) svojvoľným vylepovaním plagát.ov, naplsmi kresbami 
znečiseovae verejnoprospešné zariadenia, steny vo 
verejne príst.upných miestnostiach a na objektoch 
občianskeho vybavenia, ploty, brány a výklady priľahlé 
k verejným priestranstvám. 

/2/ Dalej sa zakazuje : 
a) znečiseovae pozemné komunikácie a ich súčast.i hnaním 

dobytka. koní a iných zvierat, 
b) bicyklovanie a jazda na scateboarde na chodníkoch 

ciest amiestnych komunikácií I., II., a III .. triedy. 
na námestiach a rozptylových plochách pred objektom 
občianskeho vybavenia. 

/3/ Podaienkou pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 písa. c/ 
tohto VZN pre podnikateľské subjekty oprávnené na 
podávanie alkoholických nápojov podľa osobitných 
predpiSOV. je existencia ~UDkčného sociálneho zariade
nia prístupného pre zákazníkov týchto zariadení. 

/4/ Vodičom ( majiteľom) motorových vozidiel sa zakaZUje : 
a) vchádzae na vozovku verejnej pozemnej komunikácie 

s neOČistenými vozidlami. ktdré by mohli spôsobie 
závadu v Zjazdnosti ( schodnosti ). z mjesta ležiaceho 
mimo komunikáciu, 

b) ne verejných priestranstvách a v blízkosti vodných 
tokov a zdrojov pitnej vody, umývae a čistie vozidlá 
každého druhu. 

c) vylievae alebo vypúš"ťa"ť olej a pohonné hmoty, alebo 
odhadzova"ť obaly, v ktorých tieto mazadlá a hmoty 
boli uskladnené. mimo vyhradené miesta. 

4. Doterajšie znenie článku 2 VZN sa ruší . 

Článok 2 

/1/ Na t.omt.o nariadení sa uznieslo Mest.ské zastupiteľst.vo dňa 
2. sept.embra 1993 

/2/ Toto VZN nadobúda účinnose 15 - dňom odo dňa vyvesenia na 
úradnej t.abuli . 
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