
 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 2 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 
24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov  

 
v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Č.   8/2009/VZN, 
 

ktorým sa mení  VZN č. 6/2007/VZN v platnom znení takto: 
 

Čl.1 
VZN č. 6/2007/VZN o verejnej zeleni sa mení a dopĺňa takto:  
1. Názov VZN znie: „o zeleni“ 
2. V čl. 1 ods. (1) sa vypúšťa slovo „verejnú“, 

 
3.          v  ods. (3) sa vypúšťa  písm. e):  

       „e) súkromnú zeleň“.  
 

4. V čl. 2 sa za ods. (4) vkladá nový ods. (5), ktorý znie:  
 „(5) Údržbou zelene sa rozumie pravidelné kosenie, rez a tvarovanie živých plotov, 
starostlivosť o kvetinové záhony a dreviny“. 
 

5. Čl. 3  v ods. (2) písm. a) v bode 12 sa slovo „zeleň“ nahrádza slovom „zelene“. 
6.                                         v bode 13 sa slovo „potencionálne“ nahrádza slovom 

„potenciálne“.  
 

7. Čl. 3 v ods. (2) písm. d) sa vkladá bod 6, ktorý znie:  
„6.  plochy, na ktorých rastie zeleň a sú verejne prístupné“. 

 
8. Čl. 4 sa v ods. (1) vypúšťa text: „odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku 

a životného prostredia“ a vkladá sa: „príslušný odborný útvar mesta“. 
 

   9.                     Ods. (6) sa vypúšťa.  Doterajšie odseky (7) až (10) sa označujú ako odseky 
(6) až (9). 

 
10.  V čl. 5 názov  znie „Údržba zelene“.  

 
11.           -  v ods. (1) sa slová „Výkon pracovných činností zameraných na celoročnú odbornú 

starostlivosť verejnej zelene“ nahrádzajú slovami : „Odbornú starostlivosť o verejnú zeleň“.  
 

12. Slovo „spravovateľ“ sa v celom znení v ďalšom texte nahrádza slovom „správca“. 
 
13.           –  za ods. (3) sa dopĺňajú nové ods. (4) a (5), ktoré znejú: 

 „(4) Údržbu zelene rastúcej na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických    
osôb, ktoré sú verejne prístupné,  je povinný vykonávať jej vlastník, resp. správca“. 

 „(5) Kosenie zelených plôch na území mesta, ktoré nemajú charakter poľnohospodárskeho 
využitia, je vlastník resp. správca  pozemku povinný vykonávať pri max. výške porastu  20cm“. 
 



14. V čl. 7 sa slová v ods. (3) „oddelenie územného plánovania a hlavného architekta“ 
nahrádzajú slovami „príslušný odborný útvar mesta“. 
 

15. Čl. 8 v ods. (1) sa za slová „potenciál krajiny“ dopĺňajú slová „vedúci k“ a slová „v logický 
systém“ sa nahrádzajú slovami „logickému systému“. 

 
16. V čl. 9 sa v ods. (8) za  slovo „užívateľ“ vkladajú slová „resp. správca“; 
 
17.               - ods. (9) znie: „Zeleň, ktorú tvoria trávy a byliny na pozemkoch verejne prístupných 

minimálne dvakrát v priebehu roka kosia, alebo zabezpečujú kosenie na vlastné náklady ich 
vlastníci, resp. správcovia, pričom prvé kosenie je potrebné vykonať do konca mája, druhé 
do konca septembra, ak osobitný predpis neustanovuje inak“; 

 
18.               - za ods. (9) sa vkladajú nové ods. (10) a (11), ktoré znejú: 
       „(10) Kosenie verejne prístupnej súkromnej zelene na území centrálnej mestskej zóny musí     
zabezpečiť jej vlastník, resp. správca minimálne 3 krát do roka.“  
 
       „(11) V prípade, že si vlastník, resp. správca nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom 
ods., toto kosenie vykoná mesto, ktoré potom môže vynaložené náklady vymáhať od vlastníka, 
resp. správcu predmetného pozemku“. 
 
       Doterajší ods. (10) sa označuje ako ods. (12); 

 
19.            – ods. (12) znie: 
       „(12) Vlastník resp. správca neobrábaného pozemku je povinný predchádzať výskytu 
a šíreniu burín a to ich ničením mechanickým a ekologicky prijateľným chemickým spôsobom, 
prípadne ich kombináciou“.  

 
20. Čl. 10 sa v ods. (3) za slovo „vlastník“ dopĺňajú slová: „resp. správca“,   

 
21.                v ods. (5) sa vypúšťa prvá veta.  
 
22. V čl. 10 sa vypúšťa ods. (6).   
 

Doterajší ods. (7) sa označuje ako ods. (6). 
 

23. V čl. 11 ods. (5) písm. c) sa slovo „odsudzovať“ nahrádza slovom „odcudzovať“.  
 

24. V čl. 12 sa prvý ods. označuje ako (1).  
 
25.            - za ods. (1) sa vkladá nový ods. (2): 

   „Ods. (2): Na odstraňovanie verejnej zelene sa vzťahuje povinnosť vydania súhlasu 
   orgánom ochrany prírody“. 

 
26. V čl. 12 sa doterajší ods. označuje číslom (1),  
27.                                                                           v  písm. a) sa slovo „zdravotne“ nahrádza 

slovom „zdravotný“ a vypúšťa sa slovo  „biologický“. 
28. Za ods. (1) sa vkladá ods. (2), ktorý znie: „Na odstraňovanie verejnej zelene sa vzťahuje 

povinnosť vydania súhlasu orgánom ochrany prírody.“ 
 



29. V čl. 13 ods. (7) znie: „Ak z dôvodu kalamity dôjde k bezprostrednému ohrozeniu života 
alebo zdravia človeka alebo jeho majetku, môže byť drevina okamžite vyrúbaná. Ten, kto 
z uvedených dôvodov drevinu vyrúbal alebo zabezpečoval jej výrub, je povinný písomne 
oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu ochrany prírody najneskôr do 5 dní 
od uskutočnenia výrubu a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub uvedenej 
dreviny (fotodokumentáciou)“.  

 
30. V čl. 15 ods. (1) znie:  
      „Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvalifikuje 
ako iný priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33 eur alebo ako priestupok 
proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33 €, resp. 99 €.  
 
31.             - v ods. (4) sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou: „6 638 eur“. 

 
 

Čl.2 
 
Ostatné ustanovenia VZN 6/2007 sa nemenia.  

 
Čl.3 

 
1. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa:06.07.2009 
2. VZN bolo schválené MsZ v Liptovskom Mikuláši dňa 2.7.2009. 
3. VZN nadobúda účinnosť 1.8.2009. 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD 

                    primátor mesta 
 


