
VEREJNÁ VYIILÁŠRA ROLA

ZVESENÁ DŇA? 2 -01- 2017

PODPIS;
Mqtto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obécnom zriadení v zneni neskoršich predpisov, vydáva pre územie mesta Liptovský

ktorým sa meni a dopÍňa VZN Č. 8/1992NZN o vytvárani podmienok kvalitněho životného
prostredia a o verejnom poriadku, v znení:

11 .3.2002 (ůčinnosť od 27.3.2002)
7.7.2003 (účinnosť od 15.9.2003)
29.4.2004 (účinnosť od 18.5.2004)
8.3.2007 (ůčinnosť od 26.3.2007)
25.10.2007 (účinnosť od 1.1.2008)
14.5.2009 (účinnosť od 1.10.2009)
17.6.2010 (účinnosť od 2.7.2010)

Článok 1
Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/1992NZN o vytváraní podmienok kvalitného
životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskoršich zmien a doplnkov sa meni a
doplňa takto:

1) V Frvej časti, Prvej hlave, Prvom diely, Článku 2, odseku /4/ sa dopÍňa písmeno d)
nasledovného znenia: vchádzať na chodník s neočistenými vozidlami, ktoré by mohli
spůsobiť závadu v priechodnosti /schodnostií chodnika z miesta ležiaceho mimo
komunikáciu.

Čiánok 2
Záverečné ustanovenia

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uzniesio na tomto všeobecne
záváznom nariadeni dňa

VYVESENÁ DŇA: io -oi- zo;i

Mikuláš toto

Všeobecne záväzné nariadenie

Č. ...I2OI7NZN

VZN Č. 411993 zo díla 2. septembra 1993 (účinnosť od 20.9.93)
dopinku prijatého uznesenim MZ Č. 9711994 ZO dňa 6.10.1 994
VZN Č. 211995 zo dňa 1.6.1995 (úČinnosť od 20.6.95)
VZN Č. 511996 zo dňa 28.3.1996 (účinnosť od 15.4.1996)
VZN Č. 711998 ZO dňa 9.9.1998 (účinnosť od 15.9.1998)
VZN Č. 1/1999 zo dňa 18.2.1999 (účinnosť od 15.3.1999)
VZN Č. 8/2000 ZO dňa 6.7.2000 (účinnosť od 24.7.2000)
VZN Č. 1112000 zo dňa 14.12.2000 (účinnosť od 29.12.2000)
VZN Č. 112002 ZO

VZN Č. 412003 zo
VZN Č. 612004 ZO

VZN Č. 212007 ZO

VZN Č. 612007 zo
VZN Č. 4/2009 ZO

VZN Č. 5/2010 ZO

dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa



(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa meni a dopiňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992NZN o vytváraní podmienok kvalitného životného
prostredia a o verejnom poriadku, v zneni neskoršich zmien a doplnkov.
(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský
Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 8/1992NZN o vytvárani podmienok kvalitného
životného prostredia a o verejnom poriadku, v zneni neskoršich zmien a doplnkov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta


