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<úplné znenie> 

Vl\EOBECNE ZÁvÄZNÉ NARIADENIE 
Mesta Liptovský Mikuláš 

vznani : 

č. 8/1992NZN 

o vytvárani podmienok kvalitného životného prostredia 
a o verejnom poriadku 

VZN C. 411993 zo dň. 2. septembra 1993 (účinnosf od 20.9.93) 
doplnku prlJ.tého uzne.enlm MZ C. 97/1994 zo dň. 6.10.1994 
VZN C. 2/1995 zo dň. 1.6.1995 (účinnosf od 20.6.95) 
VZN C. 5/1996 zo dň. 28.3.1996 (úCinnosf od 15.4.1996) 
VZN C. 7/1998 zo dň. 9.9.1998 (úCinnosf od 15.9.1998) 
VZN C. 1/1999 zo dň. 18.2.1999 (účinnosf od 15.3.1999) 
VZN C. 8/2000 zo dň. 6.7.2000 (účinnosf od 24.7.2000) 
VZN C.ll/2000 zo dň. 14.12.2000 (účinnosf od 29.12.2000) 
VZN C. 1/2002 zo dň. 11.3.2002 (účinnosf od 27.3.2002) 
VZN C. 4/2003 zo dňa 7.7.2003 (účinnosf od 15.9.2003) 
VZN C. 6/2004 zo dň. 29.4.2004 (účinnosf od 18.5.2004) 
VZN Č. 2/2007 zo dň. 8.3.2007 (účinnosf od 26.3.2007) 
VZN C. 6/2007 zo dň. 25.10.2007 (účinnosf od 1.1.2008) 
VZN C. 412009 zo dňa 14.5.2009 (účinnosf od 1.10.2009) 
VZN C. 5/2010 zo dňa 17.6.2010 (účinnosf od 2.7.2010) 
VZN C. 1/2017NZN zo dňa 16.02.2017 (účinnosf od 07.03.2017) 
VZN C. 412017NZN zo dň. 22.06.2017 (účinnosf od 11 .07.2017) 

Mestské zastupiterstvo, za účolom plnenia úloh samosprávy určonych v § 4 ods. 3 plsm. el, fi, gi, ml, zákon. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v zneni neskor!lch zmien a doplnkov na územi mesta Liptovsky Mikulá!i, s. dň. 29.10.1992 podr. § 11 ods. 3 pls. g/ citovaného zákona uznieslo 
na tomto vAeobecne záväznom nariadeni: 
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PRVÁ ČASt 
ČiSTOTA A PORIADOK 

PRVÁ HLAVA 
UDRŽIAVANIE ČiSTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

Prvý diel 
Úvodné ustanovania 

Člinok 1 
Pojmy 

11/ Na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo určujú vletky verejnosti pristupné pozemky v meste okrem tých, ktoré su vo vlastnlctve ty. 
zických a právnických osOb s výnimkou Mesta liptOVSký MikuläA ldalej len "Mesto"l, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. 

121 Verajným priestranstvom sú najmä 
a) prejazd né úseky ciest, včltane prirahlých chodnikov, 
b) miestne komunikácie a ich súčasti lodstavné a parkovacie plochy, parkovacie pruhy a pásy, obralištia, výhybne, námestia. spevnené rozptylo

vé plochy pred objektami občianskeho vybavenia, uličná zelei\!, 
c) trhoviski, 
d) verejne pristupné pozemky Mesta. 

131 Nehnuternosfaml sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Stavby vAak nie sú súčasfou pozemku. 
141 Za objekty občianskeho vybavenia sa povaiujú stavby pre 

a) správu, riadenie, peňažné a vedecké ústavy, 
b) slutby, obchod a verejné stravovanie, 
c) telesnú výchovu a Aport, 
d) Akolstvo, 
e) zdravalnfctva a sociálnu starostlivosť , 
I) verejnú hromadnú dopravu, 
g) motorizmus, 
h) dočasné ubytovanie fintemáty, ubytovne, hotely, motely/. 

151 Alkoholické nápoje sú liehoviny, destiláty, vino, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, včltane nlzko· 
stupňového piva. 

161 Čistenie je činnosf, ktorou sa z povrchu čistených plOch Odstraňujú netiadúce nečistoty zhorAujúce stav povrchu z hradiska potrieb bezpečnej 
dopravy, hygieny a estetiky (odstraňovanie závad v schodnosti, zametanie, zmývanie. kropenie a pod.). 

171 Čistenie sa dell na 
a) betné !vykonáva sa v rOznom rozsahu a počte, ručne alebo strojmU, 
b) mimoriadne Ipo tivelných pohromách, Aportových a kultúmych akciách, jarmokoch, počas intenzlvnych zemných a stavebných prác, pri od· 
straňovanl vlčäieho objemu spadnutého listia drevln a krov', zvlá~tnym prlpadom mimoriadneho čistenia je "jarné upratovanie", ktorého účelom 
je odstránif vAetky závady v čistote, ktoré vznikli v zimnom obdobI. 

Článok 2 
Utlvanle verejných priestranstiev 

/1/ V záujme ochrany životného prostredia pred po~kodzovanfm, znečisťovanfm a nepriaznivými dOsledkarni takejto činnosti a v záujme bezpečnosti 
a ochrany zdravia občanov sa na verejných priestranstvách zakazuje: 
a) pruvaf, odkladaf a odhadzovaf rOzne predmety a nepotrebné veci, najmä obaly vAetkých druhov, papier, fraAe, včltane plechoviek, ohorky od 

cigariet, popol, 
b) celoročne potlvaf nápoje (alkoholické), s výnimkou prlletitostných trhov a jarmokov, a v obchodných a reAtauračných prevádzkach umiestne· 

ných na verejnom priestranstve na základe podmienok stanovených v povoleni Mesta a v súlade s ich živnostenským oprávnenfm (povolené 
osobitné uživanie verejného priestranstva formou zriadenia Jetných terás, resp. Obdobných zariadeni, poskytujúcich občerstvenie, reltauračné 
alebo pohostinské slutby), a s výnimkou v čase 31 .12. betného roka od 18.00 hod do 24.00 hod a 1.januára betného 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 umies
tnenie zariadeni sezónnej terasy (stolov, stoli-tiek, sinečnikov) v nadväznosti na prirahlú prevádzkareň je podmienené súhlasom Mestského 
úradu, oddelenia územného plánovania a hlavného architekta; v letnom obdobi od 1. júla do 31 . augusta bežného roka sa prevádzkový čas se
zónnych terás umiestnených v pe~ej zóne, ktoru tvori Námestie osloboditerov, Námestie mieru a časť ulice Sitúrovej a ulice 1. mája (označenej 
v mieste vstupu zo západnej a severnej strany zvislými dopravnými značkami .IP 25a Pe~ia zóna·, z východnej strany križovatkou ulice 1. mája 
s ulicou Skoiskou, z jutnej 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 tivej hudby, 
cb) o 24. hodine musia byť zariadenia sezónnej terasy (stoly, stoličky, slnečnlky) odstránené, alebo zlotené a zabezpečené tak, aby 
bola vylúčená motnosf Ich vyutlvania po 24. hodine, 
ec) ďalAie podrobnosti o prevádzke sezónnej terasy urči v povoleni Mestský úrad, odbor dopravy a verejných priestranstiev, 

d) vysýpaf zvyAky a odpadky z jedál, ovocia a zeleniny, 
e) skladovaf smeti, odpadky a sparovaf ich Izákaz piati i v prlpadoeh, ked sa uvedená činnosf vykonáva na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom 

Mestat, 
I) skladovaf tovar a obaly bez povolenia Mestského úradu v Lipt. MikuláAi ldalej len "MsÚ" I alebo nad rámec povolenia, 
g) zriadovaf bez povolenia skládky stavebných materiálov, 
h) umiestňovať bez povolenia Mesta technické zariadenia a pomocné stavebné konAtrukcie lIeAenia. výťahy, dočasné ochranné zariadenia a 

pod.' pri udržiavaclch prácach, stavebných úpravách a zabezpečovaclch prácach. i) zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky dopravných a 
peAlch komunikácii bez povolenia cestného správneho orgánu, 

il vylievaf odpadové VOdy a znečistené útitkové vody, 
k) vypúAfaf spiaAky, 
I) znečisťovať životné prostredie nedodržiavanim čistoty a poriadku pri vykonávani stánkového a ambulantného predaja, 
m) Alrif zápach a vypúAfaf Akodlivé plyny z prirahlých nehnuternostl alebo z hnuterných veci , 
n) svojvarným vylepovanim plagátov, nápismi a kresbami znečisťovať verejnoprospeiné zariadenia, steny vo verejne prlstupných miestnostiach 

a na objektoch občianskeho vybavenia, ploty, brány a výklady prirahlé k verejným priestranstvám. 
121 Oalej sa zakazuje: 

a) znečisťovať pozemné komunikácie a ich súčasti hnanim dobytka, koni, a iných zvierat, 
b) bicyklovanie a jazda na skateboarde na chodnikoch ciest a miestnych komunikácii 1.,11. a 111. triedy, na námestiach a rozptylových plochách 

pred objektami občianskeho vybavenia, 
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c) vyutlvar Ihriska a spevnené plochy prirahlé k obytným súborom na loplové hry v taso od 22.00 hod. do 6.00 hod.; tola obmedzenia neplat! pre 
kryté iportoviská. 

131 Podmienkou pre udelenie súhlasu podra ods. 1 plsm.c) tohola VZN pre podnikalerské subjekty oprávnené na podávanie alkoholicJ<ých nápojov 
podra osobitných predpisov je exislencia funkeného sociálneho zariadenia prislupného pre zákaznikov týchlo zariadonI. 

14/ Vodičom Imajileroml molorových vozidiel sa zakazuje: 
a) vchádzaf na vozovku verejnej pozemnej komun ik~cle 5 neoeistenymi vozidlami, ktoré by mohli spÔSObiť z.tvadu v zjazdnosti IschodnostiJ, z 

miesta Ie!iaceho mimo komunik.tciu, 
b) na verejných priestranstvach a v bllzkosli vodných lakov a zdrojov pitnej vody, umývar a f isIir vozidlá katdého druhu, 
c) vylievar alebo vypú!rar olej a pohonné hmoty alebo odhadzavar obaly, v klorých tielo mazadla a hmoty ball uskladnené, mimo vyhradené 

miesta. 

Druhý diel 
Spovnené plochy 

1,oddlol 
Základné ustanovenia 

Článok 3 
SpO.oby flstanla 

111 Vozovky, odslavné a par1<ovacie plochy, obrali!lia, výhybne, prljazdové a výjazdové komunikácie na autobusovej slanici sa fisIia 
a) pri obrubnlku, 
b) po celej ploche, 
c) súta ... pri obrubnlku a po celej ploche. 

/21 Chodniky, námeslia, spevnené rozptylové plochy, náslup~lia na aulobusovej slanici a trhoviska sa fisIia vtdy plo~ne a v celej !1r1<e. 

ČlAnok 4 
Nakladanie a skladanie mlkladu 

/11 Nakladanie a skladanie nákladu na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo verejné priestranstvo Ivo dvore, v 
priechode, v Objekte a pod.!, ak to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia a ak to umož"uje dopravné značenie . 

/21 Prevádzkovater vozidla Nodiel je povinný náklad zlotir Inalotiri fo najrýchlej!ie. 
131 Tovar, ktorý je polrebné vybalir na verejnom prieslranstve, musi by!' vybalený okamžite po zloteni a prepravné obaly musia by!' bez prierahav 

odsiránené. 
141 Prevadzkovaler vozidla nesmie potas manipulácie s nákladom ohrozir bezpefnosr ostalných utlvalerov verejného priestranstva, najma chod

cov. Súčasne je povinný dodrža! obmedzenia stanovené miestnou úpravou cestnej premávky. Po dobu nakladania a skladania nákladu sa zaka
zuje ponechar molor vozidla v chode, pokiar to nevytaduje bezpefnosr manipulácie Inapr. hydraulické ramená, plo~lny a pod.! alebo technické 
podmienky prevádzky vozidla. 

/5/ Po ukončen i manipulácie s nákladom je prijemca povinný odstrániť prfpadné znečistenie verejného priestranstva spOsobené touto činnosfou a 
ak je Io polrebné z hygienických alebo eslelických dOvodov, verejné prieslranstvo aj pokropir alebo umy!'. 

Článok 5 
Pro prava nákladu 

/11 Prepravovany náklad musI byt' zabezpečený tak, aby neznečisťoval vozovku a ovzdu~ie a neohrozoval bezpečnosf ueastnlkov cestnej premáv
ky. Dokonale musia by!' zabezpefené prepravované sypké stavebné hmoty Inajma !1r1<, piesok, výkopový materiáV, odpadové drevo, stavebný 
materiál ~ehly, kvadre, !kridly a pod.!. 

/21 Kovove triesky, piliny, umelé hnojivá a pornohospodárske produkty Iseno, slama, obilninyl musia by!' prikryté plachtou, pokiar na ich prepravu nie 
sú poutité !pecialne vozidlá. 

13/ MaieriiII Isurovina/, ktorý by znefisroval okolie zápachom, vfltane prepravy živých zvieral, musi by!' prepravovaný v uzavretých nádobach 
Ikontajnerochl alebo v krytých vozidlách. 

141 Podmienky prepravy nebezpeených nakladov uslanovujú osobitné predpisy. 
15/ Ak vodič motorového vozidla zisti na vozidle alebo uloženl nákladu závadu. ktorá mOže spOsobiť znečistenie komunikécie, je povinný túla bez 

prierahav odstránir. pokiar to vhk nemOže urobir sám, mOte v jazde pokrafovar len po najbllille miesia, kde sa závada dá odsiránif. zaroveň je 
povinný urobiť vSetky nevyhnutné opatrenia, aby znečisťovanie bolo obmedzené na najmenäiu mieru a aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť 
ceslnej premávky. 

161 V pripade, te dOjde k rozsypaniu nakladu alebo jeho tast! na vozovku, je povinný ten, kto znefislenie spOsobll bez prierahov znefislenú komuni
káciu očistíf a uviesf ju do pôvodného stavu. Ak tomu bránia objektfvne príČiny. pof.iada o odstránenie znečistenia správcu komunikácie a uhradí 
náklady spojené s odstránením zneeistenia a s uveden!m komunikácie do pôvodného stavu. 

2.oddl.1 
Čistota a poriadok na chodnikoch, ml mastiach a rozptylových plochich 

pred objektami obflan.keho vybavenia 

Člinok6 
Zabezpefonle schodnosti chodnlkov 

v zastavanom územi mesta 

11/ Pod závadami v schodnosti chodníkov sa rozumejú také závady, ktoré neumof.ňujú bezpečnú chôdzu ani pri zvý~enej opatmosti chodcov. 
121 Závady v schodnosti chodnikov a schodov prirahlých k nehnuternosti ktorá hranie! s cestou alebo miestnou komunikaelou, sú povinn I bez prieťa

hov odstraňovať u!lvatelia nehnuternostl, ak tieto závady vznikli znet:istenlm, poradovicou alebo snehom (s výnimkou obytných domov). 
/3/ Závady v schodnosti chodnlkov a schodov prirahlých k obytným domom, ktoré hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinn! bez 

prierahav odslraňovar vlaslnlei obytných domov. Ak je obytný dom daný do správy osobim, kloré vykonávajú právo hospodárenia, lato povinnasr 
sa prenála na nich. 

14/ Za odstraňovanie závad v schodnosti chodn!ka pozdf.! nezastavaného pozemku zodpovedá uf.lvater. 
151 V pripade, te k nehnuternosli nie je prirahlý chodnik , ale len pás zeme !iroký maximálne 1.5 m vyutlvany ako pe!la komunikacia, alebo je chod

nik oddelený od nehnuternosti pásom zelene !irokým maximálne 2 m, platia pre zodpovedné subjekty rovnaké podmienky ako pre odstraňovanie 
závad v schodnosti chodnikov ciest a chodnlkoy miestnych komunikácii prirahlých k nehnuternostiam. 

161 V pripade, te k nehnulernosti nie je prirahly chodnik, ale rozptylava plocha (nárneslie), sú Zodpovedné subjekty povinné 
a) ak vzdialenosr medzi nehnulernosrou a hranicou rozptylovej plochy je men!ia ako 6 m, odslraňovar závady v schodnasli z celej plochy, 
b) ak vzdialenasr je vafiia ako 6 m, odslraňovar zavady v schodnosli len z plochy o !1r1<e maximálne 3 m od prirahlej nehnulernosti. 
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fT/ Pri odstraňovani snehu a poradovice je povolené použif vhodný inertný posypový' materiál na zdrsnenie povrchu chodnika. Sneh sa musi zhfflaf 
na okraj chod nika do hromád, alebo 30 cm od okraja chod nika tak, aby bol vorný vstup do budov, k zariadeniam pozemných vedonl, k ulieným 
vpustom, k smetným nádobám a pod. 

/81 Za odstraňovanie závad v schodnosti samostatného chodnika prirahlého k obytnému domu. ktorý komunikačne spája minimálne dva vchody a 
medzi ktorým je pás zelene maximálne 15 m Airoký, zodpovedá vlastnik, alebo ten, ktorý vykonáva právo hospodárenia. 

/9/ Sneh a poradovicu sú zodpovedné subjekty povinné odstránif z chodnikov do 8. hodiny. 
/10/ Potas dlhodobého sneženia, alebo pri vzniku poradovice, zodpovedné subjekty vykonajú v priebehu dňa (aj opakovane) doplnkové eIstenie. 
/111 Sneh zhodený (spadnutý) zo striech na chodnik sú zOdpovedné subjekty povinné odstránif okamžite. 
/12/ Pri snehovej kalamite mOže primátor mesta vyhlásif pre právnické a fyzické osoby pracovnú pohotovosf a uložif povinnosf poskytnúf osobnú 

alebo vecnú pomoc pri likvidácii a odstraňovani nésJedkov kalamity. 

Článok 7 
Zametanie chodnikov 

111 Zametanie samostatných chodnikov, chodnikov ciest a chodnlkov miestnych komunikácii prirahlých k objektom obeianskeho vybavenia je povin
nosťou už/vaterov objektov. 

121 Zametanie rozptylových plOch (námestl), ktorých AIr1<a od prirahlého objektu obeianskeho vybavenia neprekroel 6 m, je povinnosfou uživatera 
objektu. Pri AIr1<e rozptylovej plochy nad 6 m je povinnosfou uživatera zametaf len pás spevnenej plochy v AIr1<e 3 m od prirahlého objektu. 

/3/ Za zametanie samostatného chod nika, ktorý spája dva a viac vchodov obytného domu, veltane prlpadu, že medzi samotným objektom a chodnl-
kom je pás zelene Airoký maximálne 15 m, zodpovedá vlastnik alebo ten, ktorý vykonáva právo hospodárenia. 

14/ Chodnfky sa musia zametať denne s výnimkou dni pracovného pokoja. V letnom obdobi Je súCa:sťou zametania aj kropenie. 
/5/ Smeti z chodnfkov sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na chodniku alebo ich zhfňať na okraj vozovky. 
/6/ Zametanie chodnikov musi byľ ukontené do 8. hodiny. 
f7I Zametanie chodnikov musi byľ vykonávané tak, aby chodci a obyvatelia domov boli eo najmenej obfožovanl. Ak dOjde k zneeisteniu chod nika v 

priebehu dňa zodpovedné subjekty vykonajú doplnkové eistenie. 

Článok 8 
Zodpovednosť správcu miestnych komunikácII 

111 Správcom miestnych komunikácii sú na územi mesta VerejnoprospeAné stužby Liptovský MikuláA, ktoré zodpovedajú 
a) za eistotu, zjazdnosf a schodnosf miestnych komunikácii /ďalej len "MK"/, 
b) za čistotu a schodnosť chodnikov MK a chodnikov prejazdnych úsekov ciest, ak to ustanovenia tohto nariadenia neupravujú inak, 
c) za eistotu a schodnosf rozptylových plOch pred objektami obeianskeho vybavenia, ak AIr1<a plOch presahuje 6 m, 
d) za schodnosf vyznatených priechodov pre chodcov na MK a prejazdných úsekoch ciest, 
e) za zmývanie chodnlkov MK, chodnlkov prejazdných úsekov ciest a samostatných chodnikov. 

121 Prljazdové komunikácie nachádzajúce sa na pozemku mesta a slúžiace na prlstup ku garážam (fyzických alebo právnických osOb) sú verejnými 
účelovými komunikáciami. Ich čistotu a zjazdnosť zabezpečuje za úhradu od uživaterov správca MK. Mesto mOže na návrh správcu MK túto pre
hlásiť za neverejnú, ak slúži výhradne Jen k jednému účelu a nebráni tomu verejný záujem. 

Čtánok 9 
Zodpovednosť za správu účelových komunl~cll 

Správu útelových komunikácii vykonáva tá fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú celkom alebo prevožne slúži, t.j . s ohradom na mieru použl
vania účelovej komunikácie. Ostatn! spoluužlvajúci prispievajú finančne , materiálne i svojimi pracovnymi silami na opravu, rekonAtrukciu a údržbu, 
vrátane čistenia komunikácie a jej súčasti. 

Čtánok 10 
Oslobodenie 

/1/ od povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodnika priTahlého k rodinnému domčeku, ktoré sú spOsobené znečistenfm poradovicou, alebo 
snehom sú osloboden I Ich uživateIia ak 
a) je osamelá osoba 

aa) staBla ako 70 rokov, 
ab) dlhodobo nemocná, 
acI zdravotne postihnutá alebo zdravotne fažko postihnutá, 

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

ak nežijú trvale v spoločnej domácnosti s inymi osobami, ktoré nepodliehajú oslobodeniu podra tohto nariadenia. 
121 Povinnosti oslobodených subjektov podra ods. 1 vykonáva správca MK. 

Článok 11 
Prenesenie povinnosti 

/1/ Povinnosti uložené týmto nariadenlm mOžu zmluvne preniesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu 
a) vlastnlei obytných domov, ktoré sa nachádzajú v zastavanej tasti mesta ijej meno, názov a adresa, sldlo musi byľ v obytnom dome zverejne
né), 
b) uživateIia rodinných domtekov, 
c) uživateIIa objektov obeianskeho vybavenia, ktorl jej meno (názov) a adresu (sldlo) zverejnia na viditernom mieste, 
d) vlastnik alebo uživater nezastavaného pozemku s tým, že údaje o tejto osobe oznámi mestskej pollci!. 

Čtánok 12 
Udržiavanie autobusových zastávok 

/11 Autobusové zastávky, t.j . označené a pre nastupovanie a vystupovanie upravené časti pozemku alebo odstavné pruhy, sú súčasťou pozemných 
komunikácii. 

12/ Správa a údržba autobusových zastávok zriadených na prejazdných úsekoch ciest patri Okresnej správe ciest v Lipt. MikuláAi lďalej len "OSC"/, 
na MK, veltane prljazdových a odjazdových komunikácii a odstavných plOch na autobusovej stanici, VerejnoprospeAným službám Lipt. MikuláA. 

/3/ VerejnoprospeAné služby mesta zodpovedajú aj za údržbu a čistotu 



VZN~. 811992 - O vytváranI podmienok I<va/itndho filIo/náho prostredia -5-

a) chodnfkov slld:iacich na nastupovanie a vystupovanie v priestore označených zastávok verejnej hromadnej dopravy, 
b) néstupl&r a výstupl&r na autobusovej stanici , 
c) čakárni a prfstreAkoY na zastévkach verejnej hromadnej dopravy a za úddbu prlstreAkov na autobusovej stanici. 

/4/ Vybavenie čakám I, prfstreAkov, ako aj zastávok. označenfm zastávky, cestovnými poriadkami a starostlivosť o udr!iavanie tohto vybavenia je 
povinnosťou prevádzkovatera verejnej hromadnej dopravy. 

Článok 13 
VeraJn' zhromaždenia 

/11 Usporadúvante zhromaždeni Ipouličných sprievodov a manifestáciU podlieha oznamovacej povinnosti, s výnimkou pripadov laxatlvne urfených y 
zákone e. 84/1990 Zb, o zhromafdovacom práve y zneni neskortfch predpisov. Zvolávater zhramatdenia je povinný pfsomne ozmtmit túto skua 
točnosr aspon 5 dni vopred na MsÚ. 

121 Zvolávater zhroma!denia, ktorého miestom konania je verejné priestranstvo, je povinný na vlastné náklady zabezpečit' očistenie miesta zhro
maždenia najneskOr do 4 hodin po ukončeni zhroma!denia. 

/31 V prlpade poAkodenia verejného priestranstva, verejne prlstupného objektu alebo verejnoprospe&ného zariadenia je zvolávater zhromaždenia 
povinný v plnej vý&ke nahradir Akody spOsobené ,;čostnlkmi zhromafdenia. 

Treti diel 
Nespevnené-trávnaté plochy 

Článok 14 
Čistenie trávnikov 

111 Nečistoty spOsobene človekom Ipapier, predmety z plastov, kamene a pod} sa musia z trávnikov odstranovar priebefne poeas celého roka. 
121 Prirodzeným zdrojom znečisrovania trávnikov je spadnuté 115tie zo stromov, suché konáre, zvy&ky trávnika po kosbe, ktoré sa musi odstranovaf 

na jar a v jeseni. Spadnuté lIstie sa odstraňuje len tam, kde sa utvorila jeho súvislá vrstva. 
/31 za čistotu tnlvnatých plOch zodpovedajú 

a) VereJnoprospeAné slufby Lipt. MikuiU, ak ide o plochy vo vlastnidve Mesta, 
bI fyzické a právnicke OSOby s právom hospodárenia so zelenou, 
cl fyzické a právnické osoby, ktoré maj'; trávnate plOChy vo vlastnidve. 
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Šlvrlý diel 

Zakazuje sa: 

Nahnutarnostl bezprostredne hraničiace 
s verejným prlastranstvom 

Článok 15 
ZlIkazové ustanovania 

a) prá~iť a ei.tiť ~alslvo, koberce a iné predmety, vyklepávanim alebo kartáeovanlm z okien a balkónov, 
b) vylievať tekutiny, vyhadzovať odpadky alebo iné predmety z okien a balkónov na verejné priestranslvá, 
c) umiestňovať kvetináfe, nádoby na kvety a iné ozdobné predmety na vonkaj~ej strane okien objektov bezprostredne hranieiacich schodnlkom 

bez toho. aby boli upevnené a opatrené ochrannými miskami; voda pri polieva"1 nesmie stekať po stenách a na chodcov. 

Čllinok 16 
Udržiavacie práce 

111 Vlastnik stavby je povinný túto udr.!iavať v dobrom technickom stave lak, aby nevzniklo nebezpefenslvo požiamych a hY9ienických závad, aby 
nedochlidzala k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhradu a aby sa eo najviac predltilo jej uživanie. Uliené priefelia Ifasádyl budov musia byť 
čisté , bez nápisov, nevhodných kresieb a iných estetických závad. 

121 Dvory, zlihrady a ploty, ktoré hranieia s verejným pnestransIvom je povinný vlastnik l užlvaterl trvale udr.!iavať. 
/31 VAetky budovy bezprostredne hraničiace schodnlkom, námestfm alebo so spevnenou rozptylovou plochou, musia byt' opatrené riadnymi odkva

povými trabmi a rúrami zaústenými do dažďovej kanalizácie tak, aby daždová voda nestekala zo striech priamo na chodnfky a chodcov. Strechy 
musia byt' vybavené lapačmi snehu. 

141 Vlastnlei stavieb sú povinnl počas zimného obdobia, ak si to povetemostné podmienky Inapr. dlhodobé sneženiel vyiiadajú, zhadzovaf zo 
stnech sneh za predpokladu dodr.!ania zlisad bezpeenosti pn práci. 

151 Odvoz starých a nepotrebných veci, materiálu z búrania, odpadu z udržiavaclch prác, stavebných úprav, nevyhnutných úprava zabezpečovaclch 
pnie uložených stavebným úradom, zabezpefuje vlastnik nehnuternosti na svoje nsklady. 

Plaly diel 
Zvláitne uživanie verejných priestranstiev 

1. oddiel 
Výkopové práce 

Články e, 17 a 18 ball zruiené VZN e. 1/1999NZN 

2, oddiel 
Ďalile spôsoby zvlUtneho uflvanla verejného priestranstva 

Čllinok 19 
Skllidky 

Na verejnom priestranstve možno umiestnif stavebný a akýkoľvek iný materiál vrátane zariadeni len na základe povolenia MsÚ. 

Čllinok 20 
bol zruiený VZN e. 1/2002NZN 

3. oddiel 
Trhovlskl! a tržnice 

Články e, 21 at 24 ball zruiené VZN e,7/1998NZN 

Šlesly diel 
Zhromažďovanie, odvoz a likvidácia odpadu 

Čllinok 25 
bol zrulený VZN e. 1/2002NZN 

Čllinok 26 
Iný odpad 

Povinnosti pOvodcov ostatných druhov odpadov, vznikajúcich na územi mesta pri ich zhromažďovani, vývoze a zneAkod"ovanl, upravujú osobitné 
predpisy. 

Siedmy diel 
Č Is I o I a v o dn Ý c h t o k o v, ryb n I k o v 

vodných nádrži a ochrana ovzduila 

Článok 27 a 
Ochrana povrchových a podzemných vOd pred Ich znehodnocovanim 

111 Je zakázané do korýt vodných tokov, do vodných nádr.!1 a rybnlkov vhadzovať akékolvek predmety vrátane odpadu, alebo ich ukladať na mies
tach, z ktorých by mohli byť splavené a tým ohroziť akosť alebo zdravotnú nezilvadnosť vOd. 

121 Je zakázané po~kodzovať, vyrubovať a Inak nleiť zeleň , ktorá je v ochrannom plisme vodných tokov. 
131 Zakazuje sa vyl ievať alebo vypú~ťať do vodných tokov, rybnikava vodných nádr.!1 tekutiny a chemické liltky, ktoré by mohli spOsobiť zneeistenie 

povrchovej alebo spodnej vody. 
14/ Znečisfovanie vodných tokov, nádrži a rybnlkov umývanfm motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov ako aj vypúAfanlm neuprave

ných odpadových vOd je zakázané a postihnuterné podra zlikona e.13811973 Zb. o vodlieh. 

Čllinok 27 b 
Ochrana ovzduila 
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111 Pri výrobe, dovoze, preprave a predaji výrobkov a materiálov, ktoré pri použivani, v spotrebe alebo pri ukladani zneelstujú alebo mOlu zneeisto
vat ovzdu!ie, je katdý výrobca, dovozca, prepravca a predávajúci povinný volit také rie!enie, ktoré zabezpeeuje ochranu ovzdu!ia. 

121 Zakazuje sa varne sparovar domový a priemyselný odpad, dMJhotné suroviny a vykonávar pr.ice a elnnostI, ktoré mOžu spOsobovar výrazné zne
čisťovanie ovzdufiia, 
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Osmy diel 

tlstota a poriadok v obytných domoch 
a v nebytových priestoroch slúžiacich 

na obchod a služby 

tlénok 28 

111 Poriadok a fistotu v obytných domoch upravuje Domový poriadok. 
121 Uživater /vlastnlk, néjomca I nebytových priestorov slúžiacich na prevédzkovanie obchodu a služieb sú povinnl sa staraf o näležitú fistotu a 

úpravu užlvaných priestorov vfltane výkladných skrlil. Uživater nebytových priestorov situovaných v obytných domoch je povinný navyile podieraf 
sa aj na údržbe spoločných priestorov. 

/31 Zakazuje sa použfvať hudobné nástroje, rozhlasové a televfzne prfstroje a iné zariadenia na reprodukciu a zosilnenie zvuku. najmä na komerčné 
účely, vrátane Ich použlvania v jednotlivých obchodoch, zariadenIach služieb, verejných dopravných prostriedkoch, vo vnútri budov, ktoré slúžia 
pobytu osOb alebo v priestoroch hromadne použlvaných, spOsobom ru§iacim nezúčastnené osoby' , Toto obmedzenie piati najmä v noci, tj . od 
22 do 6 hodiny. 

Deviaty diel 

Chova držania domácich a úžitkových zvIerat 
tlänok 29 

Úvodné ustanovenia 

/11 Účelom tohto nariadenia je upraviť chov a držanie zvierat na územi mesta. 
121 Chovaterom je každé fyzické alebo pnlvnické osoba, ktoré z akýchkorvek dOvodov trvalo alebo prechodne chová alebo drži zvieratá. 
131 Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na: 

a) chova držanie psov, ktorých použlvajú na sprevádzanie Invalidné a nevidomé osoby, 
b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky a Iné podujatia. 

tlánok 3D 
Vleobecné ustanovenia 

11/ Na územi mesta Liptovský Mikuláil je možné chovaf a držaf zvieratá, ak sú vytvorené potrebné podmienky pre ochranu zdravia zvierat, pre 
ochranu životného prostredia pred ilkodlivými vplyvmi živoflilnej výroby a pre zabezpefenIe zdravotnej nezávadnosti a biologickej hodnoty živo
flilnych produktov. 

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

aa) veľké - kone, hovadzl dobytok, oillpané, ovce kozy a pod. 
ab) drobné: hydina (sliepka, hus, kafica, morka a pod.), knlliky, zajace, holuby kožuilinové zvierata (norky, nutrie, lIilky, finfily ... ), slimáky, 

dážďovky 
b) spolofenské zvierata, chované flovekom predoviletkým v jeho domácnosti - psy, mafky, spevavé a ozdobné vtáky, drobné hlodavce a pod. 
c) vfely 

131 Chovom a držanim zvierat na územi mesta nesmú byľ poru!.ované predpisy na ochranu životného prostredia, zásady občianskeho spolunatlva
nla a domový poriadok. 

141 Nariadenlm nie sú dotknuté vileobecné platné pnlvne predpisy v oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny. 
tlänok 31 

Rozsah chovu zvierat 

111 V historickom jadre mesta2 sa zakazuje chovať velké hospodárske zvieratá. 
121 Mimo priestor historického jadra mesta je možné chovať hospodárske zvieratá, ale len 

a) v prostredi a za podmienok, ktoré umožňujú prirodzené využitie ich produkčných a reprodukčných schopnosti , ich riadne o!.etrovanie, poskyto
vanie vhodnej výživy a využfvanie spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórii, 

b) v prostredi umožňujúcom vykonávať účinnú hygienu, zdravotnú kontrolu chovu a ochranu pred äkodlivými vplyvmi pochádzajúcimi zo zvierat a 
ilkodlivýml vplyvmi vonkajilleho prostredia, 

c) v poete (stave), ktorý neohrozi životné prostredie, zdravie rudi a Iných zvierat. 
131 Pre chov ostatných zvierat na celom územi mesta Liptovský Mikulá!., 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. 
/41 V sporných prlpadoch rozhodne o rozsahu chovu zvierat primátor mesta po predchádzajúcom vyjadreni orgánu iltátnej veterinárnej spnlvy a or

gánov iltátnej zdravotnej spnlvy k hygienickým a zdravotným podmienkam prostredia. 

tlanok 32 
Oslobodenie 

111 Rozsah chovu zvierat v porno hospodárskych podnikoch, farmách a hospodárskych dvoroch na územi mesta upravujú osobitné predpisy. 
/21 Obmedzenia flanku 31 sa nevzťahujú na knltkodobtl držanie drobných hospodérskych zvierat urfených na ponlžku a spotrebu v uzavretých 

priestoroch po dobu max, 2 dnI. 

tlänok 33 
Podmienky chovu a držania zvierat 

111 Chovatelia zvierat sú povinn I zachovať medzi objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené (ma!.tar, chliev, kurln a pod,) a medzi uličnou čiarou, 
vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných domov 10 m a od individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Oalej sú povinnl postarať sa o to, aby 

I VyhláSka e. 14/19n Zb, o ochrane zdravia pred nepriaznivými ueinkaml hluku a vibrécillll. oddiel prilohy 

2 priestor s nasledovnym ohranlfenfm: pristupová verejná komunikácia medzi budovou Okresného riaditerstva Policajného zboru SR v Lipt Mikuláll a 50 boj. s obchodnou 
podstavanost'ou, zS na ul. Cs. brigády . east' ul.Cs.brigédy smerom zapadnym Oufnti strana), east' ul. Tranovského, Bat'ova ulieka, east' Ul. Pilutovej (východná strana) po 
parkovisko Saint Nicolaus, Park mláde!e, east' Ul. Bernolákovej (zapadná strana), areál Liptovského združenia telesnej kultúry (severná strana), east' Ul. Hodžovej. east' Ul. 
Jilemnického Oufnti strana), bývalý !Idovský cintorfn (zapadné strana) , easť ul. Stúrovej Oužné strana) po križovatku s ul. Hollého, Ul. Hollého (zapadné strana), Ul. Moyze
sova po krl!ovatku s Ul. garbiarskou (na západ od križovatky s Ul. Hollého), Ul. garbiarska (sevemé strana) po napojenie na Ul. 1, méja 
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objekt, slúžiaci na chov zvierat, bol rahko čistiteTný a napojený na vodotesnú žumpu s kapacitou 18 m3 na 1 kus hovädzieho dobytka event. 4 m3 

na dve ovce, dve kozy, dve o~lpané. 
121 Hnoj z priestranstiev vyhradených pre zvieraté (ma~tar, chliev, kurln, atď. ) treba odstraňovar, ukladar do vybetónovanoj zakrylej jamy a kompos

tovar. Takto upravené hnojisko musi byť vzdialené minimálne 30 m od individuélnych alebo verejných vodných zdrojov a minimálne 20 m od su
sedných obytných domov alebo rodinných domčekov. Hnojisko - vodotesné betónové jama musi byť dimenzované tak, aby mohla pojar pol1Oclnú 
produkciu exkrementov chovaných zvierat. 

/31 Chovaiar zvierat je povinný infekené ochorenie zvierat. podozrenie z takéhoto ochorenia alebo uhynutie, ihneď oznámiť prfslulnému veterinárovi 
a nfm nariadené opatrenia bez priefahov vykonať. 

141 K znadeniu (stavbe) nových objektov ak adaptácii jestvujÚCich objektov pre chov zvierat je chovatel povinný podra rozsahu stavebných prác vy
žiadar stavebné povolenie na prlslu~nom stavebnom úrade, prlp. ohlásiť stavbu a stavebné úpravy MsÚ s vyjadren Im orgánu ~tátnej veterinámej 
správy a vrátane ďal~lch dokladov taxaUvne určených stavebným zákonom. 

151 Pre chov hydiny musi chovater zabezpečir ohradené miesto, pričom treba na 1 kus počltar v priemere 5 m' ( sliepky á 2 m', va~ia hydina á 5 
m'). 

161 Chovatelia nesmú pásr hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách. 
171 Vypú!rar zvieratá na dvory a pásr ich na pridomových záhradách alebo na iných pornohospodárskych pôdach môže chovater len so súhlasom 

majltera tejto nehnuternosti. 
18/ Chovaiar zvierat 58 musi postarať o sústavné a útinné ničenie hlodavcov a hmyzu. V objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat je povinný vy~ 
konávať deratizáciu 2x ročne, v jarnom a jesennom obdobi. 

191 Je neprlpustné držar zvieratá na tých miestach, kde nie Je zabezpečený trvalý dozor chovatera (záhradné chatky, prlstre~ky a pod.). 

Clánky 33a až 38 
(z",~ené VZN Č. 412009) 

Clinok 39 
Chov vel.t 

111 Na uzeml mesla Lipt. Mikulá~ možno umiestnir včeUn iba v záhradách va~lch ako 10 x 10m a so súhlasom vlastnikov prirahlých nehnuternDsU. 
121 Na dvore a spoločne užlvanej záhrade obytných domov zriadir včelárstvo je možné iba so súhlasom v~etkých nájomnlkov Imajiterovl bytov. V 

spomých prfpadoch rozhodne primátor mesta. 
/31 VčelIn musi byť od susedných nemovitosU vzdialený minimálne 4 m a od pozemných komunikácii minimálne 10 m. 
/4/ Kočovanie veelstlev mimo okres povoruje okresná veterinárna správa. 

Clánok 40 
Chov holubov 

111 Holuby (lportové, po~tové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovar v obytných domoch, na balkónoch bytov, vo ved r.j~lch miestnostiach, patria
cich k bytu a v miestnostiach spoločne použfvaných nájomnlkmi domu. 

121 K chovu holubov je potrebný predchádzajuci súhlas majitera (správcu) nehnuternDsU. Pri udeleni suhlasu môže majiter nehnuternosli určir aj po
čet chovaných holubov. 

/31 Holubnik možno postaviť od objektu, slúžiaceho k obývaniu, vo vzd ialenosti na 10 m. 
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Člilnok 41 
Chov spevavého a ozdobného vtáctva a ozdobných rýb 

Spevavé a ozdobné vtilctvo, ozdobné ryby, pri dodrtanl veterinémych predpisov, možno mimo miestnosti, slúžiacich na spolcfné uživanie, chovaf 
y neobmedzenom množstve. 

Článok 42 
Chovmaflok 

11/ Pre chovatera mačiek sa uplatňujú analogické opatrenia ako pri driani psov v článkoch očkovanie. chovanie ... 
121 Vo viacpodlažnych budovách bez dvora a záhrady mOžu Jednotlivl obeania chovaf v byte len l mafku. Vynimky povoli primátor mesta. 

Čl6nok 43 
Spoloené ustanovanie 

11/ O chove zvierat, neuvedených v tomto nariadeni rozhoduje Mestsk6 zastupiterstvo po predloženi návrhu orgánu veterinárnej starostlivostI a or
gánu &tátnej zdravotnej spnlvy. 

121 Ustanovenia tohoto nariadenia pri dodrian! veterinárno. zdravotných predpisov sa nevzťahujú na prlslu~né atrakcie cirkusov, výstavy zvierat, 
konské preteky a chov zvierat ozbrojených zborov. K umiestneniu cir1c,usu sa musi vyžiadať súhlas itátneho obvodného lekára a okresnej veteri
námej spnlvy. 

/31 V takych prlpadoch, kde podra ustanoveni nariadenia k chovu (drtanlu) zvierafa, treba zviUtne povolenie, je chovater (drtiton povinny o to po
žiadaf do 3 mesiacov od účinnost i tohto nariadenia. 

141 Dodrtiavanle ustanovenI tohto nariadenia, ako aj jeho vykomlvanie kontrolujú orgány mesta, orgány &lillnej zdravotnej spnlvy a orgény &tátnej 
veterinamej spnlvy a iné zmocnené orgány. V spomych pripadoch na požiadanie MsU vydajú orgény hygienickej a veterinámej starostlivosti od
bornú expertfzu. 

/51 Posudzovania. ako aj rozhodnutie záležitosti , súvisiacich s chovom. resp. drtanlm zvierat na \lzemi mesta Lipt. MikuláA palrl do právomoci 
Mestského zastupiterstva. 

/61 V stavebných záJef:itostiach. súvisiacich s chovom, resp. držanim zvierat na územi mesta Lipt. Míkulá& rozhoduje Mesto alebo Obvodný úrad .tP 
na základe stanoviska okresnej veterinámej správy. 

ľ1I Zvieratá sa nesmú !)iraf. 
18/ Poru&enie ustanoveni tohoto predpisu zo strany chovsterov resp. drtiterov zvierat mOže maf za následok prechodný alebo aj INalý zákaz dria

nia domácich zvierat. 

DRUHÁ ČASt 

MESTSKÁ ZELEŇ 
(zru!en6 VZN f. 612007) 

TRETIA ČASt 

Č"nok 51 
Senkcl. 

111 Porulenie ustanoveni tohto v§aobecne závilzného nariadenia sa postihuJe: 
a) podra zákona SNR f . 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni pokutou až do 6638 eur, 
b) ako priestupok, ak je konanie takto vyslcvne oznafené v zákone a nejde o iný správny delikt postihnuterny podra osobitnych pnlvnych predpi

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

STVRTÁ ČASt 

ČlAnok 52 
Záverečné ustanoyenla 

111 Zruluje sa dnom úflnnosti tohto nariadenia "Statút o zdravom životnom prostredi v meste Liptovsky Miku1M, zo dna 1.9.1977. 
121 Nariadenie f . 811992NZN nadobúda ufinnosf dnom 1.1 .1993. 

MUDr. Alexander Slafkovsky v.r. 
primátor mesta 

J napr. podra dkona SNR Č. 37211990 Zb. o priestupkoch v platnom zneni, zákona f. 153/1961 Zb. o pozemnych komunikáciách, zák. f . 22312001 
Z.z. o odpadoch, zák. f . 28212002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky drtania psov, zák. f. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdu!!la, zák. f . 
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. 
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