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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁ~.~pis prlmttora DIesta: /t--+-~+--
č. 6/2005NZN 

z 8. decembra 2005, 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 
č. 211994NZN o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných 
priestranstvách, o osobitnom užívaní pozemných komunikácií a o vjazde do 

historickej časti mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto ·všeobecne záväzné 
nariadenie: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 2/1994NZN o parkovaní 
a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách, o osobitnom užívaní pozemných 
komunikácií a o vjazde do historickej časti mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa mení a dopíňa takto: 

1. V článku 4 všeobecne záväzného nariadenia mesta sa slová ,,2 %" nahradzujú slovami ,,4 %", 

2. V článku 5 všeobecne záväzného nariadenia odsek 1 znie: 
,,(1) Zriaďovanie vyhradených parkovísk, vyhradených parkovacích miest a manipulačných plôch, s 
výnimkou neverejných parkovísk, povoľuje Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši (ďalej len "MsÚ"). 
Povolenie musí byť v súlade s plánom organizácie dopravy mesta,". 

3. Článok 7 všeobecne záväzného nariadenia znie: 

"Článok 7 
Podmienky vjazdu 

(1) Dopravný režim a podmienky vjazdu do historickej časti mesta (ďalej len "HČM") upravujú 
dopravné značky') a osobitný predpis.3

). 

(2) Vozidlá pri vjazde do HČM a zotrvaní v nej, po dobu nevyhnutne potrebnú na povolenú činnosť, 
musia mať na viditel'nom mieste za predným sklom umiestnené POVOLENIE vydané MsÚ. ak to 
ďalšie ustanovenia tohto nariadenia neupravujú inak. 

(3) Časové obmedzenie niektorých kategórií oprávnených vozidiel: 
a) vozidlá zabezpečujúce ZÁSOBOVANIE - od 05.00 h do 12.00 h a od 18.00 h do 22.00 h, 
b) vozidlá právnických osôb a fyzických osôb podnikajúcich podl'a osobitných predpisov, ktoré 

zabezpečujú PREPRAVU zakúpeného tovaru vyžadujúceho odvoz automobilom 
spotrebiteľovi, vrátane fyzických osôb vykonávajúcich jednorazovú prepravu zakúpeného 
tovaru vyžadujúceho odvoz automobilom, vzhľadom na jeho váhu alebo rozmery - od 08.00 h 
do 18.00 h, 

c) vozidlá právnických osôb alebo fyzických osôb podnikajúcich podľa osobitných predpisov pri 
vykonávaní prepravy nakúpeného tovaru potrebného pre ich činnosť, ktorý vyžaduje odvoz 
automobilom - od 8.00 h do 12.00 h, 

d) vozidlá právnických osôb alebo fyzických osôb podnikajúcich podľa osobitných predpisov, 
ktorí majú v HCM preukázateľne zriadenú prevádzkareň, ale nie sú vlastníkmi nehnutel'nosti. 
v ktorej je prevádzkareň zriadená od 05.00 h do 12.00 h a od 18.00 h do 22.00 h. 

Zákon Č. 315/1996 Z. z. o pozemných komunikáciách v zneni neskorších predpisov. 

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Č. /2005NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 



e) vozidlá právnických osôb alebo fyzických osôb podnikajúcich podl'a osobitných predpisov pri 
vykonávaní prepravy nakúpeného tovaru potrebného pre ich činnosť, ktorý vyžaduje odvoz 
automobilom - od 8.00 h do 12.00 h, 

f) vozidlá právnických osôb alebo fyzických osôb podnikajúcich podl'a osobitných predpisov, 
ktorí majú v HČM preukázateľne zriadenú prevádzkareň, ale nie sú vlastníkmi nehnutel'nosti, 
v ktorej je prevádzkareň zriadená - od 05.00 h do 12.00 h a od 18.00 h do 22.00 h. 

(4) POVOLENIE na vjazd do pešej zóny v HČM nie je potrebné: 
a) pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, 
b) pre vozidlá vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby ak vykonávajú povolenú 

činnosť, 
c) pre vozidlá EXPRESNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY, 
d) pre vozidlá s osobitným označením \ 
e) pre vozidlá fyzických osôb vykonávajúcich jednorazovú prepravu zakúpeného tovaru 

vyžadujúceho odvoz automobilom - vodiči týchto vozidiel sa pri kontrole preukazujú platným 
dokladom o zaplatení tovaru, 

f) pre vozidlá, ktoré sú použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, 
g) pre označené vozidlá svadobného sprievodu, 
h) pre cyklistov. 

(5) POVOLENIE na vjazd do pešej zóny v HČM sa nevydáva pre vozidlá taxislužby. 

(6) Cyklisti a oprávnené obslužné vozidlá sa v pešej zóne pohybujú spravidla v jazdnom pruhu 
s asfaltovým povrchom. Mimo tohto vyznačeného jazdného pruhu len v prípade, ak je to nevyhnutné 
pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

(7) Obsah, formu, farebné prevedenie a spôsob vydávania povolení na vjazd do pešej zóny v HČM 
určí MsÚ, oddelenie dopravy a verejných priestranstiev.". 

Čl. II 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
dňa 8. decembra 2005. 

Čl. III 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli. 
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