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<úplné znenie> 
 
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 9/1992/VZN 
 

o poriadku na pohrebisku 
 
v znení VZN č. 2/2003/VZN zo dňa 27.1.2003 (účinnosť od 10.2.2003) 
 
 Mestské zastupiteľstvo, za účelom plnenia úlohy samosprávy určenej v§4 ods. 3 písm. e) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme dotvorenia 
mestského prostredia v systéme prvkov mestskej štruktúry, s použitím vyhlášky č. 46/1985 Zb. o 
postupe pri úmrtí a o pohrebníctve, sa dňa 10.12.1992 podľa § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
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Článok 1 
Výklad niektorých pojmov 

 
(1) CINTORÍN je sadovnícky upravená plocha určená na uloženie tiel mŕtvych a ich ostatkov. 
(2) URNOVÝ HÁJ (geometrický alebo prírodný) je sadovnícky upravená plocha, ktorá sa zriaďuje 

samostatne alebo ako časť väčších cintorínov. Urny sa dávajú do zeme pod ploché kamene 
alebo náhrobné (epitafné) dosky v úrovni terénu. 

(3) KOLUMBÁRIUM je dekoratívna stena (arkáda) alebo architektonický doplnok rozličného tvaru 
zriadený v urnovom háji. Urny sa ukladajú do výklenkov uzavretých zasklenými dvierkami alebo 
kamennou doskou. 

(4) ROZPTYLOVÁ LÚKA sa zriaďuje na čestnom mieste urnového hája, kde sa po obrade popol 
rozsypáva na povrch do trávy, alebo sa vpúšťa pod mačinu a miesto sa individuálne neoznačuje. 

(5) TLECIA DOBA je najkratšia povolená doba, na ktorú musí byť telo mŕtveho uložené v zemi so 
zreteľom na zloženie pôdy. 

 
Článok 2 

Zriadenie a správa pohrebísk 
 
(1) Cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky (ďalej len "pohrebiská") zriaďuje Mesto 

Liptovský Mikuláš (ďalej len "Mesto") na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej zdravotnej 
správy. Ten schvaľuje aj zásobovanie vodou a likvidáciu odpadkov. Pre cintoríny určuje aj 
najmenšiu hĺbku hrobov. Prevádzku na zriadených pohrebiskách zabezpečuje správca 
pohrebiska. 

(2) Správca pohrebiska je povinný: 
a) pri vstupe na pohrebisko umiestniť informačnú tabuľu, 
b) vypracovať orientačný plán pohrebiska, včítane voľných hrobových miest a ten spolu so 

všeobecne záväzným nariadením o poriadku na pohrebisku umiestniť na informačnej tabuli, 
c) viesť podrobnú evidenciu pohrebiska, a to najmä údaje o druhu pohrebiska, tlecej dobe, 

spôsobe uloženia ostatkov, dátume pohrebu, číslo radu a číslo prepožičaného miesta, meno, 
priezvisko, adresu užívateľa a lehotu užívacieho práva, 

d) starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, najmä výsadbou, údržbou a polievaním zelene, 
úpravou chodníkov, oplotenia a zdrojov úžitkovej vody, ako aj zabezpečením čistoty celého 
areálu, 

e) vykonávať dozor na pohrebisku. 
(3) Správu pohrebísk zveruje Mesto Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš. Niektoré 

služby (udržovanie zelene a oplotenia, odvoz smetí a odpadkov, starostlivosť o čestné 
pohrebiská a vojenské hroby) môže Mesto zveriť aj iným právnickým alebo fyzickým osobám. 

 
Článok 3 

Rozdelenie pohrebísk 
 
 Správca pohrebiska po dohode so štátnou zdravotnou správou rozdelí každé pohrebisko na 
jednotlivé časti, kde budú miesta pre hroby, hrobky alebo urny. Súčasne predloží architektovi 
Mesta návrh na sadovú a inú úpravu. Po odsúhlasení návrhu zabezpečí správca pohrebiska jeho 
realizáciu v rámci plánu údržby špeciálnej zelene a rozpočtu schváleného mestským 
zastupiteľstvom. 
 

Článok 4 
Pochovávacia povinnosť 

 
(1) Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia a 

to na pohrebisku v územnom obvode, ktorého osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo 
telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku. Táto povinnosť však neplatí, ak 
mŕtvy mal pred úmrtím prepožičané miesto na inom pohrebisku alebo ak pôjde o uloženie do 
hrobu alebo hrobky k inému príslušníkovi rodiny. V odôvodnených prípadoch a za predpokladu 
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uloženia mŕtveho v Dome smútku, v miestnosti pre dočasné uloženie mŕtvych vybavenej 
chladiacim zariadením, môže správca pohrebiska povoliť odklad pohrebu, najviac o ďalších 48 
hodín. V sporných alebo osobitných prípadoch rozhodne o mieste pochovávania správca 
pohrebiska. 

(2) Pred pohrebom treba preukázať, že bola vykonaná prehliadka mŕtveho, prípadne pitva a že 
matrike Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši bola podaná písomná správa o výsledku 
prehliadky alebo zápisnica o pitve a pitevná diagnóza, ktorá určí, v prípade potreby, osobitný 
režim pre prepravu mŕtveho a konanie pohrebu. 

(3) Ak bola vykonaná "súdnoznalecká" alebo "súdna" pitva, prípadne je dôvodné podozrenie z 
trestného činu, možno mŕtveho pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa 
policajného zboru. 

(4) Spopolnené ostatky je správca pohrebiska povinný prijať, s výnimkou prípadu, ak v 
pochovávacom obvode nie je urnové pohrebisko. Výnimka však neplatí, ak ide o uloženie popola 
do hrobu, náhrobku, prípadne do hrobky k inému príslušníkovi rodiny. 

(5) Od pohrebu sa môže upustiť, ak sa telo mŕtveho má trvalo použiť na vedecké alebo vyučovacie 
ciele a osoba s tým písomne súhlasila pred smrťou, alebo ak totožnosť mŕtveho nebolo možné 
zistiť. 

(6) Ak si zosnulý za svojho života neurčil priamo ani nepriamo druh pohrebu a spôsob 
pochovávania, určí ho ten, kto pohreb obstaráva.  
Zároveň oznámi adresu pozostalých alebo osoby blízkej, ktorá sa bude o prepožičané miesto 
riadne starať. Akékoľvek zmeny adresy je nutné oznámiť písomne správcovi cintorína a 
pohrebiska. Aj prípadné vzdanie sa hrobového miesta je potrebné písomne nahlásiť správcovi. 

(7) Primátor mesta môže, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, povoliť uloženie mŕtveho do 
zeme mimo cintorína so súhlasom príslušného orgánu štátnej zdravotnej správy. 

 
Článok 5 

Prepožičanie miesta na pohrebisku 
 
(1) Správca pohrebiska je povinný každej osobe, ktorá zomrela v územnom obvode mesta 

Liptovský Mikuláš a splnila podmienky určené v článku 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len "nariadenie"), prepožičať miesto na hrob, náhrobok alebo hrobku na 20 
rokov a miesto na urnu na 30 rokov od prvého uloženia. 

  Stavba hrobky musí byť ukončená do 6 mesiacov od začatia výstavby. 
(2) Správca pohrebiska môže, ak tomu nebráni verejný záujem, po uplynutí 20 rokov (resp. 3O 

rokov) od prvého uloženia mŕtveho (čl. 5 ods.1) prepožičať miesto na pohrebisku na ďalších 10 
rokov. 

(3) Správca pohrebiska, ak to pomery na pohrebisku umožňujú, môže prepožičať miesto aj pred 
úmrtím osoby, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš, na dobu 10 rokov. Po 
uplynutí tejto doby môže správca prepožičať miesto na ďalších 10 rokov. Výnimku z podmienky, 
že osoba musí mať trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš, môže v jednotlivých 
prípadoch a na jednotlivých pohrebiskách povoliť správca pohrebiska. 

(4) Prepožičaním vzniká právo dočasne (v dojednanej dobe) využiť miesto na zriadenie hrobu 
alebo uloženie spopolnených pozostatkov tomu, komu bolo prvýkrát prepožičané. V prípade, že 
toto právo nebolo využité, prechádza na osoby jemu blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka). 

(5) Právo na budúce užívanie miesta, od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa preukazuje: 
a) písomnou zmluvou (dohodou) uzavretou medzi správcom pohrebiska a budúcim užívateľom 

miesta na hrob (ďalej len "oprávnená osoba"), 
b) potvrdením o zaplatení poplatku, ktoré môže byť uvedené aj v zmluve. 

(6) Právo na budúce užívanie miesta dohodnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa 
preukazuje potvrdením o zaplatení poplatku alebo záznamom v evidencii pohrebiska, ale aj iným 
hodnoverným písomným dokladom. 

(7) Žiadna fyzická ani právnická osoba nemá právny nárok na prepožičanie určitého miesta. 
(8) Tleciu dobu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 rokov, určuje príslušný orgán štátnej zdravotnej 

správy pred zriadením cintorína na základe hydrogeologického prieskumu. 
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Článok 6 
Starostlivosť o prepožičané miesto 

 
(1) Pozostalí alebo osoby blízke sú povinné udržiavať prepožičané miesto od uloženia mŕtveho 

alebo spopolnených ostatkov v riadnom stave. 
(2) Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto vyzve pozostalých 

alebo osoby blízke, aby ich v primeranej lehote odstránili.  
Ak nie je známa adresa pozostalých alebo osôb blízkych, alebo ak je nebezpečenstvo vzniku škôd 

z omeškania, vykoná potrebné práce správca pohrebiska. 
(3) Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správca 

pohrebiska oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov aj sám. 
(4) Na základe vzájomnej dohody pozostalých alebo osôb blízkych so správcom pohrebiska, môže 

tento za úplatu prevziať starostlivosť o jednotlivé hroby. 
 

Článok 7 
Zánik práva na prepožičané miesto 

 
(1) Užívacie právo na prepožičané miesto podľa článku 5 ods. 1 zaniká: 

a) ak nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty (najneskôr v deň 
jej uplynutia), 

b) ak pohrebisko, alebo jeho časť, má byť z rozhodnutia Mesta zrušené alebo uzatvorené, 
c) ak prepožičané miesto nie je dlhodobo udržované v dobrom stave. 

(2) Užívacie právo na prepožičané miesto podľa článku 5 ods. 4 zaniká uplynutím lehoty 
dohodnutej na prepožičanie miesta. 

(3) Správca pohrebiska je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávnenú 
osobu na skutočnosť uvedenú pod bodom 2. Ak je oprávnená osoba už užívateľom 
prepožičaného miesta, tak upozorní pozostalých alebo osoby blízke. Táto podmienka platí aj pri 
upozornení na skutočnosti podľa bodu 1 písm. a),c). Podmienky ohlásenia skutočnosti podľa 
bodu 1 písm. b) sú stanovené v článku 15 ods. 4. 

(4) Ak nie je známa adresa oprávnenej osoby, upozorní ju správca pohrebiska na tieto skutočnosti 
verejnou vyhláškou. 

(5) Hroby, hrobky a urny, ktoré majú kultúrny význam, nemôžu sa odstrániť ani po uplynutí doby, 
na ktorú bolo miesto prepožičané, s výnimkou prípadov, v ktorých je pohrebisko zrušené. 

 
Článok 8 

Ukladanie tiel mŕtvych a ostatkov tiel do hrobu alebo hrobky 
 

(1) Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje 
uloženie do spoločného hrobu (napr. pri epidémii). 

(2) Správca pohrebiska môže, na žiadosť alebo so súhlasom toho komu bolo miesto prepožičané 
alebo pozostalých, povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní nad seba. 
Pred uplynutím tlecej doby možno tak urobiť len so súhlasom štátnej zdravotnej správy. Pri 
zriadení spoločného hrobu mŕtvych nad sebou musí správca pohrebiska dodržať min. hĺbku 
hrobu, stanovenú štátnou zdravotnou správou. Spodný hrob musí byť prekrytý betónovou 
doskou. 

 
Článok 9 

Exhumácia 
 
(1) Exhumáciu, vyňatie tela mŕtveho (ostatkov tela) pred uplynutím tlecej doby, je možné vykonať 

a) na základe rozhodnutia príslušného súdu a na pokyn štátnej zdravotnej správy, 
b) na žiadosť pozostalých (výnimočne, ak sa preukáže, že sa najbližší príbuzní o nej dohodli), za 

prítomnosti správcu pohrebiska. 
(2) Telá mŕtvych (ostatkov), pochovaných počas karantény, sa nesmú exhumovať pred uplynutím 2 

rokov odo dňa pohrebu. 
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(3) Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiadal. 
Článok 10 

Ukladanie spopolnených pozostatkov 
 

(1) Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého vysloveného za jeho života. Ak sa 
tak nestalo, uložia sa spopolnené pozostatky podľa priania obstarávateľa pohrebu. 

(2) Spopolnené pozostatky sa môžu ukladať 
a) do urny (uloženej do zeme alebo do kolumbária), 
b) voľným zmiešaním so zemou (na mieste určenom správcom pohrebiska), 
c) rozptylom (na rozptylovej lúke), 
d) vsypom do zeme (na mieste určenom správcom pohrebiska, ku ktorému majú pozostalí 

prístup a kde je daná možnosť vsypu popola ďalších členov rodiny). 
(3) Na žiadosť pozostalých, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže správca pohrebiska 

povoliť uloženie urny na mieste jedno alebo dvojhrobu, náhrobku alebo hrobky. Ide najmä o 
prípady, kedy na pohrebisku nie sú vyčlenené samostatné miesta na ukladanie spopolnených 
pozostatkov. Urna však musí byť umiestnená v osobitnej skrinke. Uloženie urny sú pozostalí 
povinní písomne oznámiť správcovi pohrebiska. 

(4) O spôsobe uloženia spopolnených pozostatkov je správca pohrebiska povinný viesť evidenciu, 
ktorej súčasťou je abecedný zoznam pochovaných osôb. 

 
Článok 11 

Stavby na pohrebisku 
 
(1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, na nevyhnutnú stavebnú úpravu už 

jestvujúcich stavieb (náhrobku, hrobky, rámu hrobu) alebo na úpravu terénu, ktorou sa zásadne 
mení vzhľad okolia, je potrebný súhlas správcu pohrebiska. 

(2) Stavebník (dodávateľ prác) je povinný riadiť sa pokynmi správcu pohrebiska pokiaľ ide o tvar, 
rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu. Ďalej je povinný dodržať tieto podmienky: 
a) základy hrobov musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky tak, aby dno hrobu bolo najmenej 

50 cm nad hladinou spodnej vody, nie však hlbšie ako 260 cm; 
b) vrstva hliny, určená k zakrytiu rakvy v hrobe, musí byť hrubá najmenej 140 cm vzhľadom k 

úrovni okolia hrobu; 
c) pochovávacia plocha musí mať tieto rozmery 

- pri hrobe najmenej  80cm x 200cm 
- pri hrobke najmenej  90cm x 200cm - pri detskom hrobe  
                najmenej    60cm x 160cm 
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej  50cm x 100cm 

d) chodníky medzi hrobmi musia byť najmenej  60 cm, 
e) chodníky medzi hrobkami musia byť najmenej  75 cm, 
f) predné a zadné hrany rámov hrobov a hrobiek musia byť v jednej priamke s prednými a 

zadnými hranami susedných rámov, 
g) rámy hrobov musia mať tieto rozmery 

- výška obruby hrobov    50 cm 
- vonkajšia dĺžka obruby  265 cm 
- vonkajšia šírka obruby pre jednohroby        125 cm 
- vonkajšia šírka obruby pre dvojhroby 240 cm. 

(3) Po ukončení stavebných prác alebo terénnych úprav je stavebník (dodávateľ prác) povinný na 
svoj náklad očistiť okolie hrobu a odstrániť zbytky stavebného alebo výkopového materiálu. 

(4) Zakazuje sa odpredávať a bez súhlasu správcu pohrebiska odstraňovať už vybudované stavby, 
vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, ozdoby hrobov, kvety a ostatné zariadenia. 

 
 

Článok 12 
Zeleň na pohrebisku 
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(1) Stromy a kríky je možné vysádzať na pohrebisku len so súhlasom správcu pohrebiska a pri 
dodržaní ním stanovených podmienok. 

(2) Likvidáciu (výrub) vzrastlých drevín môže na pohrebisku vykonávať len správca pohrebiska, a 
to bez povolenia Mesta, ale v súlade so schváleným projektom pohrebiska a generelom zelene. 

 
Článok 13 
Lavičky 

 
 Lavičky na pohrebisku umiestňuje správca pohrebiska, ktorý určí rozmery, tvar a spôsob 
upevnenia v súlade so schváleným projektom pohrebiska. Môžu ich využívať všetci návštevníci 
pohrebiska. 

 
Článok 14 

Práce na pohrebisku 
 
(1) Telo zosnulého ukladajú do hrobu, ak o to výhradne požiadajú osoby z rodiny zosnulého. V 

ostatných prípadoch túto činnosť zabezpečuje správca pohrebiska. 
(2) Výkopové a iné zemné práce vykonáva správca pohrebiska. 
(3) Na hroboch alebo hrobkách môžu pozostalí vykonávať drobné udržovacie práce a ich 

skrášľovanie (vysadzovanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu, úpravy náhrobkov a pod.). 
Pozostalí alebo osoby blízke môžu vykonávanie týchto prác dohodnúť so správcom pohrebiska 
za úplatu. 

 
Článok 15 

Správanie sa na pohrebisku 
 
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. 
(2) Na pohrebisku sa zakazuje fajčiť, odhadzovať obaly a iné odpadky, vodiť psov, robiť hluk, 

vchádzať do priestoru pohrebiska motorovými vozidlami, bicyklovanie a jazda na scateboarde. 
(3) Ďalej sa zakazuje znečisťovať pohrebiská hnaním dobytka, koní, pasením iných úžitkových a 

drobných zvierat. 
(4) Zvyšky kytíc, vencov a iné odpadky sa môžu ukladať len na miestach na to vyhradených. 
 

Článok 16 
Zrušenie pohrebiska 

 
(1) Ak pohrebisko alebo jeho časť je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, 

nevyhovuje zdravotným podmienkam alebo inému všeobecnému záujmu, Mesto 
a) zakáže na ňom pochovávanie, 
b) pohrebisko zruší. 

(2) Cintorín možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Na účely, pri 
ktorých je potrebné terén prehĺbiť, možno zrušený cintorín použiť až po uplynutí 20 rokov od 
posledného pohrebu. Na cintoríne, kde je zákaz pochovávania tiel, a kde správca pohrebiska 
povolil ukladanie urien podľa článku 10 ods. 3 tohto nariadenia, je možné ukladať aj naďalej urny 
s popolom, ak Mesto neurčí inak. 

(3) Vo všeobecnom záujme je možné zrušiť cintorín aj pred uplynutím tlecej doby od uloženia 
posledného mŕtveho. V takom prípade je však potrebné previezť ostatky spolu s príslušenstvom 
hrobov (náhrobky, kríže, obrubníky a pod.) na iný cintorín. Náklady spojené s predčasným 
zrušením cintorína znáša právnická osoba, v záujem ktorej bol cintorín zrušený. 

(4) Rozhodnutie o zrušení pohrebiska sa zverejní na pohrebisku a na úradnej tabuli Mesta 
verejnou vyhláškou, a to najmenej 1 rok pred dňom, ktorým sa pohrebisko zruší. Vo vyhláške sa 
upozornia pozostalí alebo osoby blízke na to, ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom hrobu 
v prípade, že sa o ne sami v lehote do 6 týždňov odo dňa zrušenia pohrebiska nepostarajú. 
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Článok 17 
Kontrola dodržiavania ustanovení nariadenia a sankcie 

 
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú najmä: 

a) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, 
b) Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 
c) Mestská polícia Liptovský Mikuláš, 
d) Ústav hygieny a epidemiológie Liptovský Mikuláš, 
e) Komisia životného prostredia Mesta Liptovský Mikuláš. 

(2) Ak nie je výslovne ustanovené v nariadení inak, výnimky z tohto nariadenia môže povoliť len 
mestské zastupiteľstvo. 

(3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou sa postihuje podľa zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pokutou až do výšky 
3319,39 €. 

(4) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobu sa posudzuje ako priestupok proti 
verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
zmien a doplnkov, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 165,97 €, pokiaľ toto konanie nie je 
trestným činom. 

 
 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Územná platnosť tohto nariadenia je daná územím katastra mesta Liptovský Mikuláš a jeho 

mestských častí. 
(2) Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1993.  
 
 
 
 
 
 
 
           MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
       primátor mesta 
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Príloha VZN č. 9/1992 
Na území mesta Liptovský Mikuláš evidujeme 17 cintorínov : 
 
 

  P.č. Výmera 
m2 

Adresa vlastníka 

1/ Andice 266 1 932 TS /VPS/ 
2/ Benice 263 1 039 Slov.poz.fond 
3/ Bodice 192 131 Mesto L.M. 

 Bodice 2300/901 56 493 Rím.kat. cirkev 
4/ Demänová 372/2 5 549 Mesto L.M. 
5/ Iľanovo 451 5 439 Mesto L.M. 
6/ Lipt.Mikuláš, Vrbica 5225/6 12 137 VPS L.M. 
7/ Lipt.Ondrašová 87/1 6 946 Čs.štát-TS, L.M. 

 Lipt.Ondrašová,márnica 87/2 23 Čs.štát-TS L.M. 
8/ Lipt. Ondrašová (starý cintorín)    
9/ Okoličné 779 5 255 Čs.štát-TS L.M. 

10/ Okličné (starý cintorín)    
11/ Palúdzka /starý/ 205 5 824 L.Mikuláš 
12/ Palúdzka /Pod jablonkou/ 2137 15 976 Mesto L.M. 
13/ Ploštín 38 2 158 Mesto L.M. 
14/ Ploštín 490/1 2 245 Mesto L.M. 
15/ Ráztoky 369/1 521 L.Mikuláš 
16/ Stošice 765/2 10 897 L.Mikuláš 
17/ Vitálišovce 1172 2 361 L.Mikuláš 

 


