
ME S T o L I P T OV S K Ý M I K U L Á Š 

v Š e obe c n e z á v ä z n é nar i a den i e 
č. 5/1992/VZN 

o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verej
ných priestranstvách a o osobitnom užívaní miestnych ko

munikácií na územi mesta Liptovský Mikuláš 

Liptovský Mikuláš, september 1992 



Mésto Liptovský Mikuláš /oalej len "Mesto"l ako samostat
ný samosprávny územný celok v záujme optimálneho riešenia pro
blematiky statickej dopravy, jednotného postupu a koordinácie 
pri stanoveni podmienok parkovania, odstavovania. motorových a 
prípojných vozidiel s dôrazom na uplatňovanie regulačných opa
treni pri ochrane životného prostredia a v záujme lepšieho 
funkčného využitia jestvujúcej komunikačnej siéte podľa § II 
ods. 3 pism. gi zákona č. 36~/1990 Zb. o obecnom zriadeni v 
znení zákona č. 130/1991 'Zb., zákona č. 4:21/1991 Zb. a zákona 
č.500/199l Zb. a č. 564/1991 Zb., s použitím zákona Č. 135/ 
1961 Zb. o pozemných komunikáciách v úplnom znení vyhlásenom 
pod č. 55/1984 Zb., vyhlášky č. 35/1984 Zb. a vyhlášky č. 991 
1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky v znení neskorších zmien 
a doplnkov v y dá v a dňa 17. 9. 1992 toto 

všeobecne .~ Á. závaznt: nar i a den i e 

č. 5/1992/VZN 

o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných prie
stranstvách a o osobitnom užívani miestnych komunikácii na území 

mesta Liptovský Mikuláš 

Prv Ý die l 
Základné ustanovenia 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

11/ Na verejných priestranstvách mesta Liptovský Mikuláš je po
volené stá~ motorovým a prípojným vozidlám, ak to nevyluču
jú oalšie ustanovenia tohto nariadenia, dopravné značenie 
alebo iné predpisy. 

/2/ Je zakázané stáť všetkým druhom motorových a prípojných vo
zidiel na chodníkoch, námestiach a na spevnených ro.zptylo
vých plochách pred objektami občianskeho vybavenia. 

/3/ Vozidlám, ktoré neprevyšujú celkovú hmotnosť 3500 kg a nie 
sú zaradené ani medzi zvláštne motorové vozidlá, je povole
né stáť na chodníku, námestí alebo spevnenej rozptylovej 
ploche 
al ak to dovoľuje zvislá dopravná značka č. D lld, D Ile, 

D llg alebo 
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bi na základe povolenia Mestského úradu loalej len "Msúul. 
141 Je zakázané stáť všetkým druhom vozidiel na mestskej zeleni 

Iverejnázeleň, vyhradená zeleň, špeciálna zeleň/. 
151 Je zakázané stáť motorovým a prípojným vozidlám na samo

statných príjazdoch k priestorom vyhradeným pre nádoby a 
kontajnery. na TKO, na skládkach paliva, na označených hy
drantoch a všade tam, kde by odstavené vozidlo znemožňova
lo okamži té použitie, príslušného zariadenia, vjazd do dvora 
lareálul fyzickej alebo právnickej osoby aha trhoviskách 
mimo vyhradené miesta. 

161 Traktorom, nákladným automobilom a autobusom je dovolené 
stáť dlhšie ako na dobu nevyhnutne potrebnú na naloženie, 
vyloženie nákladu alebo nastúpenie, vystúpenie cestujÚCich, 
len na parkoviskách a odstavných plochách označených prí
slušnou dopravnou značkou. Ustanovenie neplatí pre správ
co~ verejných priestranstiev a komunikácií a pre autobusy 
verejnej hromadnej dopravy pri státí na im vyhradenom par
kovacom mieste označenom vodorovným dopravným značením č. 
V lOd a pre autobusy označené ZÁJAZD alebo ZMLUVNÁ DOPRAVA 
pri státí na verejných a neverejných parkoviskách, parko
vacích pruhoch a pásoch pozemných komunikácií lealej len 
"PK"I. 

171 Povinnosť zriaoovať požadovaný počet parkovacích miest 
lodstavných plôchl u jednotlivých druhov stavieb lobytné 
súbory, objekty občianskeho vybavenia, výrobné podniky a 
prevádzky, sídla inštitúcií a pod.1 stanovujú osobitné 
predpisy~/počet miest sa určí s prihliadnutím na stupeň 
motorizácie tak, aby v etapách i výhradovo bola uspokojená 
ich potreba. 

181 Každá fyzická a právnická osoba, ktorá spracováva projekto
vú dokumentáciu na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu 
dopravných plôch a zariadení, podzemných vedení a stavieb 
zasahujúcich do verejného priestranstva, je rovinná sa ria
diť ÚZE1lliOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU SíDELNÉHO ÚTVARU MESTA 
LIPTOVSKÝ MlKULÁ~, ustanoveniami tohto nariadenia, preroko-

, 
vávať konzultáciami jednotlivé stupne dokumentácie s MsU a 
rešpektovať požiadavku zabezpečenia užívania stavieb a za
riad~ní aj osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

--------_ ... __ .--------
II OSN 7~ 6056; vyhláška FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných 

techn1ckých požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky 
č. 45/1979 Zb. 
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Článok 2 
Výklad niektorých pojmov 

III PARKOVANíM sa rozumie umiestnenie vozidla mimo jazdné pru
hy PK Ipo dobu nákupu, návštevy,zamestnania,. naloženia 
alebo vyloženia náklad.ul na mieste, kde je dovolené zasta
venié a státie. 

121 ODSTAVOVANíM VOZIDLA pre účely tohto n'lriadenia sa rozumie 
umiestnenie vozidle mimo jazdné pruhy PK po dobu, kedy sa 
vozidlo riepouživa. 

131 STÁTíNI sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas dovole
ný na zastavenie. 

141 VYHRADE~~ PARKOVACIE MIESTO je miesto vyznačené vodorovným 
dopravným značenim č. V lOd na parkovacej alebo odstavnej 
ploche, kde nesmie vodič zastaviť a stáť, ak nejde o vodi
ča vozidla, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené. To 
neplati, ak ide o zastavenie a státie, ktoré neobmedzi vo
dičov, pre ktorých je parkovacie miesto vyhradené a ktoré 
neobmedzi ostatných účastníkov cestnej premávky. 

151 Za VERE~JNÉ PRIESTRANSTVO sa určujú všetky prístupné pozem
ky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastnictve fyzických 
a právnických osAb s výnimkou Mesta, alebo ku ktorým majú 
tieto osoby právo hospodárenia. 

161 VFREJNÝIvr PRIESTRANSTVOM sú najmä 
al prejazdné úseky ciest, včítane priľahlých chodníkov, 
bi miestne komunikácie a ich súčasti lodstavné a parkova

cie plochy, parkovacie pruhy a pásy, obratištia, výhyb
ne, námestia, spevnené rozptylové plochy pred objektami 
občianskeho vybavenia, uličná zeleňl, 

cl trhoviská, 
dl iné verejne pristupné pozemky Mesta. 

Dru h Ý die l 
Statická doprava 

Článok 3 
Vymedzenie verejných priestranstiev na parkovanie motorových 

vozidiel 

III Na parkovanie motorových a prípojných vozidiel slúžia tieto 
druhy odstavných a parkovacich p18ch: 
al strážené parkoviská, 
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bi verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou, t.j. v 
priebehu organizovanej prevádzky sú parkoviská s poplat
kom, mimo prevádzky m8žu byť voľné a bezplatné, 

cl verejné 'parkoviská bez organizovanej prevádzky Ibez po
. pIatkul, 

dl vere jné parkoviská s obmedzenou dobou parkovania Ivyhra-
dené parkoviská na verejných priestranstváchl, 

el neverejné parkoviská, 
fi parkovacie pruhy a pásy poZdíž komunikácií, 
gi ostatné komunikácie, včítane ich súčastí, ktoré nie sú 

označené dopravnou značkou Č. B 28 a B 29 Izákaz zasta
venia a zákaz státial, kde stojace vozidlá nebudú vytvá
rať prekážku cestnej premáVke a kde neobmedzia výkon vo
zidiel zabezpečujúcich služby obyvateľstvu. 

121 Za údržbu, čistenie, poriadok a plné využívanie verejného 
parkoviska s organizovanou prevádzkou, včítane údržby zvis
lého a vodorovného značenia, zodpovedá majetkový správca 
parkoviska. 

/3/ Za údržbu, čistenie a poriadok na ostatných verejných par
koviskách,parkovacích pruhoch a pásoch miestnych komuni
kácií zodpovedajú Verejnoprospešné slUŽby Liptovský Mikuláš 
laalej len "VPS"I. 

141 Za údržbu, čistenie a poriadok na parkovacich pruhoch a pá
soch prejazdných úsekov ciest, včítane priestorov autobuso
vých zastávok vyznačených dopravnou značkou alebo označní
kom zastávky, zodpovedá Okresná správa ciest Liptovský Miku
láš. 

151 Za údržbu, čistenie a poriadok na neverejných parkoviskách 
zodpovedá majiteľ Isprávcal parkoviska. 

Clánok 4 
Parkoviská s organizovanou prevádzkou 

11/ Prevádzka na verejných strážených p~rkoviskách a verejných 
parkoviskách s organizovanou prevádzkou vo vlastníctve Mesta 
upraví prevádzkový poriadOk, ktorý schvaľuje primátor mesta. 

121 Podmienky prevádzky a spôsob parkovania na verejných strá
žených parkoviskách a verejných parkoviskách s organizova
nou prevádzkou vo vlastníctve fyzických os8b a iných práv
nických oS0b upraví majiteľ parkoviska v prevádzkovom poriad
ku, ktorý podlieha súhlasu primátora mesta. 
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- 131 Prevádzkový poriadok, ktorý umiestni na viditeľnom mieste 
správca parkoviska, musi obsahovať: 
al meno Inézov I a adresu prevádzkovateľa, 
bi trvanie organizovanej prevádzky parkoviska Idoba, po 

ktorú sa vyberá za parkovanie 'poplatok/, 

cl poplatok za parkovanie, 
dl práva a povinnosti užívateľa parkoviska, 
el práva a povinnosti správcu parkoviska. 

141 Ak je parkovisko vyb~vené parkovacou technikou Iparkovacie 
hodiny, parkovacie automatyl zodpovedá za údržbu tohto zaria
denia jeho prevádzkovateľ Imajiteľ/. 

CJlánok 5 
Vyhradené parkoviská, vyhradené parkovacie miesta a manipulačné 

plochy 

III Zriaaovanie vyhraden~ch parkovísk, vyhradených parkovacích 
miest a manipulačných plôch na odstavných, parkovacích plo
chách a ostatných komunikáciách lčl. 3 ods. l pism. gi, 
s výnimkou neverejných parkovísk, povoľuje MsÚ po preroko
vani s odborom dopravnej polície. Povolenie musi byť v sú
lade s plánom organizácie dopravy Mesta. 

121 Parkovacie miesta je možné vyhradiť na základe odôvodnenej 
písomnej žiadosti len pre: 
al vozidlá zdravotne postihnutých a zdravotne ťažko postih

nutých občanov, ktorí použivajú osobitné označenie vozi
diel č. O l, O 2, O 3, včítane vozidiel ich sprievodcov, 

bi vozidlá fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú 
humanitárnu, zdravotnícku starostlivosť, 

cl vozidlá fyzických osAb, ktoré prevádzkujú živnosti podľa 
podmienok upravených zákonom o živnostenskom podnikani, 

dl vozidlá taxislužby so sidl·:)m prevádzky na územi mesta 
Liptovský Mikuláš, 

el vozidlá odťahovej služby, 
fi zásobovacie vozidlá, 
gi autobusy pr3.videlnej verejnej hromadnej dopravy, 
hl autobusy zmluvnej osobnej dopravy, 
il vozidlá orgánov štátnej správy. 

131 Manipulačné plochy je možné vyhradiť na základe odôvodnenej 
pisomnej žiadosti len pre: 
al zásobovacie vozidlá fyzických a právnických osôb, 
bi zvláštne motorové vozidlá fyzických a právnických osôb. 
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141 Výnimku z ustanovení ods. 2 a 3 môže povoliť· primátor mesta. 
151 Fyzickým a právnickým osobám, ktorým bolo udelené povolenie 

na vyhradené parkovacie miesto alebo manipúlačnú plochu, 
vydá MSÚ parkovací preukaz. Pre prípady uvedené v ods. 2 
písm. al, bi, el, gi parkovací preukaz "An IMODRÝI bez po
pIatkovej povinnosti a časového obmedzenia. Pre prípady uve
dené v ods. 2 písm. cl, dl, fi, hl a v ods. 3 písm. al, bi 
parkovací preukaz nB" ICERVENÝI za poplatok a s časovým ob
medzením. 

161 Príslušné ustanovenia vyhlášky č. 99/1989 Zb. o pravidlách 
cestnej premávky v znení neskorších predpisov týmto nie sú 
dotknuté. 

171 Náklady na vodorovné dopravné značenie Ijeho údržbul hradí 
al u držiteľov parkovacieho preukazu itA" Mesto, 
bi u držiteľov parkovacieho preukazu "B fl majiteľ Iprevádz

kovateľl vozidla. 

~lánok 6 
Odťahovanie motorových vozidiel 

III Prekážkou cestnej premávky môže byť nepojazdné vozidlo, 
vozidlo opustené alebo odstavené najmä na miestach, kde 
je to zakázané dopravnou značkou. 

121 Pod pojmom "prekážka cestnej premávky" sa podľa tohto na
riadenia rozumie aj vozidlo: 
al ponechané na parkovisku s obmedzenou dobou parkovania, 
bi ponechané na parkovisku s organizovanou prevádzkou na 

dobu dlhšiu ako bol uhradený poplatok, 
cl odstavené na vyhradenom parkovacom mieste bez platného 

parkovacieho preukazu, 
dl ponechané na PK a ostatných verejných priestranstvách 

v súlade s platnými predpismi, ale ak si to vyžaduje 
verejný záujem alebo bezpečnosť účastnikov cestnej pre
mávky, odtiahne sa vozidlo bezplatne na najbližšie 
miesto, kde nemôže tvoriť prekážku. 

131 O tom, či vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke a či 
je nevyhnutné ho odtiahnuť, rozhoduje príslušník policaj
ného zboru v spolupráci s pracovníkom mestskej polície. 

141 Ak vozidlo, ktoré bolo označené za prekážku v cestnej pre
mávke, neodstráni sám vodič Iprevádzkovateľ vozidlal, od
tiahne ho na jeho náklady odťahová služba laalej len "do-
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pravcaIiI a umiestni ho na stráženom, pre tento účel vyhra
denom mieste. 

151 Za od~ahovacie vozidlo sa považuje špeciálne motorové vo
zidlo, ktoré umožňuje svojou konštrukciou prepravu iného 
vozidla s plným alebo čidstočným využitim svojej ložnej 
plochy, prípadne od~ah pomocou špeciálneho zariadenia umiest
neného na jeho ložnej ploche. 

161 Motorové vozidlo, ktoré bolo odstránené ako prekážka cest
nej premávky bude vydané prevádzkovateľovi alebo inej opráv
nenej osobe, ked táto preukáže svoju totožnos~, prípadne 
splnomocnenie a zaplatí stanovený poplatok. 

171 Ak sa vodič Iprevádzkovateľl dostaví k vozidlu, ktoré tvorí 
prekážku v cestnej premávke: 
al ked ešte nebolo naložené na od~ahovacie vozidlo a od~a

ho\é práce ešte neboli započaté, vydá sa vozidlo oprávne
nej osobe po zaplatení nákladov spojených s jazdou od~a
hovacieho vozidla účtovaného zo stanovišťa dopravcu k 
miestu prekážky a spä~ Itzv. zbytočná jazdal, 

bI ked už bolo naložené na odťahovacie vozidlo, alebo sa 
od~ahové práce započali. dopraví sa. vozidlo na najbliž
šie miesto, kde nemôže tvoriť prekážku cestnej premávke 
a tam sa vydá oprávnenej osobe, ktorá musí preukázať 
svoju totožnosť, potvrdiť úkony vykonané dopravcom a za
platiť príslušný poplatok. 

/8/ Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pri od~ahovaní 
vozidla Ijeho stráženíl sa riadi všeobecnými ustanoveniami 
Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

Tre t í die l 
Automobilové vraky 

~lánok 7 
Všeobecné ustanovenia 

III Za vraky sa podľa tohto nariadenia považujú všetky motorové 
vozidlá ponechané na PK a ostatných verejných priestranstvách, 
dlhodobe alebo trvale neschopné prevádzky, neudržiavané a 
svojim vzhľadom zhoršujúce životné prostredie. 

/2/ Na PK a ostatných verejných priestranstvách, včítane pozem
kov, ktoré sú majetkom Mesta, je zakázané umiestňovať vraky 
vozidiel. 
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Článok 8 
Vyhľadávanie, nahlasovanie a evidencia vrakov 

III Vyhľadávanie vrakov vykonávajú: 
al správcovia verejných priestranstiev a PK, 
bi Obvodné oddelenie policajného zboru v Lipt. Mikuláši, 
cl Odbor dopravnej policie OV PZ SR v Lipt. Mikuláši, 
dl orgány mestského zastupiteľstva Imestská policia, kOmi

sia verejného poriadku, komisia životného prostredia, 
komisia výstavbyasTrávy miestnych komunikácii, občian

ske klubyl. 
121 Zistené vraky nahlasujú oprávnené osoby Verejnoprospešným 

službám Lipt. Mikuláš, včítane základných údajov I~PZ vo
zidla, druh a typ vozidla, lokalita, dátum, kedy bola 
existencia vraku zistená/. Občania môžu existenciu vrakov, 
o ktorých majú vedomosť, oznámiť písomne, osobne alebo te
lefonicky na MSÚ, oddelenie správy verejných priestranstiev 
a dopravy. 

/3/ Evidenciu vrakov zistených, nahlásených a odstránených vedú 
Ve~ejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš v EVIDENCNEJ KNIHE 
uloženej na centralnom dispečihgu 

Článok 9 
Odstraňovanie vrakov 

III Majiteľ Iprevádzkovateľl motorového vozidla, ktoré je dlho
dobe alebo trvale neschopné prevádzky, neudrži3.vané a svo
jim vzhľadom zhoršujúce životné prostredie, je povinný ta
kéto motorové vozidlo Ivrakl bez prieťahov odstrániť z ve
rejného priestranstva. 

121 Ak majiteľ vraku si nesplní povinnosť stanovenú v ods. l 
a vrak neodstráni ani na písomnú výzvu MsÚ v stanovenej 
lehote, kvalifikuje sa to ako zavinené konanie Ipriestupok/. 
Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha, môže byť uložený 
sankčný postih Ipokutal v konaní o priestupku Ipríp. v blo
kovom konanil podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestup
koch v znení zákona SNR č. 472/1990 Zb., zákona č. 5241 
1990 Zb. a zákonného opatrenia P SNR č. 57/1991 Zb. Tým 
však nie sú dotknuté ustanovenia o aalších sankciách podľa 
osobitných predpisov. 

131 V prípade slÍvislého st:3tia vraku minimálne po dobu 3 mesia-
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cov MST] môže majiteľovi vraku vyrubiť aj miestny poplatok 
za zvláštne užívanie verejného priestranstva podľa nariade
nia č. 2/l992/VZN o miestnych poplatkoch. 

/4/ Náklady spojené s odstránením, umiestnením a likvidáciou 
vraku znáša v plnom rozsahu jeho majiteľ /prevádzkovateľ/. 

/5/ Mesto splnomocňuje Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš 
podľa tohto nariadenia účtovať a vymáhať náklady spojené 
s odstránením vrakov od ich majiteľov t ktorí si nesplnia 
povinnosť podľa ods. l a vrak neodstránia ani po uložení 
sankčného postihu. 

/6/ Vraky, ktorých majiteľov nebude možné zistiť, prepadnú ako 
opustené ve ci do vlastní ctva Mesta a na základe rozhodnutia 
budú odstránené správcom verejného priestranstva. Mesto roz
hodnutie o odstránení vraku zverejní na úradnej tabuli po 
dobu 15 dní. Po uplynutí tejto doby rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť a bude vykonateľné. 

Š t vrt Ý die 1 
Sklápacie prehoSné garáže 

Článok 10 
Podmienky umiestňovania sklápacích prenosných garáží 

/1/ Umiestňovať mobilné a stabilné garáže na PK a ostatných 
verejných priestranstvách sa zakazuje s výnimkou sklápa
cich prenosných garáži /aa1ej len "prenosné garáže"/. 

/2/ Prenosné garáže sú jednou z foriem trvalého parkovania 
motorových vozidiel, ktoré podlieha poplatkovej povinnosti. 

/3/ Prenosné garáže je možné umiestňovať v sídelnom útvare 
mesta Lirt. Mikuláš len na vyhradené miesta a len na zá
klade povolenia, ktoré vydá MsÚ po predložení písomnej 
žiadosti fyzickej osoby /občana/, bez akéhokoľvek staveb
ného zásahu do povrchu verejného priestranstva. 

/4/ Povolenie na umiestnenie prenosnej garáže bude vydané len 
tým občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Lipt. 
Mikuláš, a ktorí nie sú majiteľmi stabilnej garáže. 

/5/ Na čelnej /vonkajšej/ strane musí byť prenosná garáž ozna
čená ŠPZ motorového vozidla, ktoré bude v garáži zaparko
vané; veľkosť nápisu a farebné prevedenie musi byť totožné 
so ŠPZ motorového vozidla lna bielom podklade čierne písmo/ 
a musí byť odolné voči poveternostným vplyvom. 
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Clánok II 
Podmienky uživania prenosných garáží 

III Majitel' prenosnej garáže lCíalej len Itmajitel'''/ je povinný: 
al zaplatiť bez vyzvania paušálny ročný poplatok naraz na 

celý kalendárny rok, ktorý je splatný do 31. marca bež
ného roka; v prípade nesplnenia tejto poplatkovej povin
nosti dňom 15. apríla bežného roka končí platnosť vyda
ného povolenia, 

bi udržiavať prenosnú garáž, včítane ŠPZ, v riadnom pre
vádzky schopnom stave so zretel'om na životné prostredie 
a účastníkov cestnej premávky, 

cl priebežne odstraňovať nečistoty spôsobené prevádzkou 
ale bo lídržbou vozidla v priestore vymedzenom konštruk
ciou Ipôdorysoml prenosnej garáže na vlastné náklady, 

dl v prípade havárií alebo porúch na podzemných vedeniach, 
nachádzajúcich sa vo vymedzenom priestore prenosnej ga
ráže, bez prieťahov umožniť správcom týchto vedení od
stránenie závad, 

el požiadať o zrušenia práva na umiestnenie prenosnej ga
ráže do 31. marca kalendárheho rokU a ~aplatiť pomernú 
časť poplatkU za každý začatý mesiac Ijanuár, február, 
mareci; v prípade, že majiteľ požiada o zrušenie práva 
na umiestnenie prenosnej garáže po tomto termíne, bude 
mu toto právo zrušené od l. januára nasledujúceho roku 
bez nároku na vrátenie poplatku. 

121 MsÚ môže zrušiť právo na umiestnenie prenosnej garáže z na
sledovných dAvodov: 
al na vlastnú žiadosť majitel'a pri dodržaní podmienky urče

nej v ustanovení čl. II ods. l písm. el, 
bi ak si majitel' neplní povinnosti stanovené v povolení a 

v tomto nariadení, 
cl v prípade verejného a spoločensky prospešného záujmu, 
dl ak je ohrozená bezpečnosť majitel'a, užívatel'ov verejné

ho priestranstva alebo je opodstatnený drvod vzniku 
poškodenia predmetu užívania. 

131 Fyzická osoba /občanl nemá právny nárok 
al na udelenie povolenia na umiestnenie prenosnej garáže, 
bi na udelenie povolenia v lokalite, ktorú si svojvol'ne 

urči, 

cl na viac ako jedno stánie motorového vozidla, 
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d/ na umiestnenie prenosnej garáže na iný dčel ako je 
určený vjrobcom tohto zariadenia. 

P i aty die l 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(jlánok 12 
Spoločné ustanovenia 

/1/ Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujd sa na konanie 
podľa tohto nariadenia všeobecné predpisy o správnom kona
ní /zákon č. 71/1967 Zb./. 

/2/ Územná platnosť tohto nariadenia je daná územím katastra 
mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí. 

~lánok 13 
Záverečné ustanovenia 

/1/ Zrušuje sa nariadenie č. 1/1988 o parkovaní a odstavovaní 
motorových vozidiel na verejných priestranstvách a o zvlášt
nom užívaní verejných priestranstiev na území mesta Liptov
ský Mikuláš. , 

/2/ Toto nariadenie nadobdda dčinnosť 5. oktobrom 1992. 

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
primátor mesta 


