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Dôvodová správa 

 
     Mesto Liptovský Mikuláš pripravilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018/VZV 

VZN  o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat (ďalej len "VZN")  na základe protestu 

prokurátora, ktorý bol   mestu doručený dňa 08.04.2021  listom č. Pd 13/21/5505-6.  

Podľa uvedeného protestu  VZN je v rozpore s platnými zákonmi  a predmetné VZN je potrebné zrušiť 

ako celok.  

 Proteste  upozorňuje najmä na: 

1. Definícia pojmov ako pojem  napr. verejné priestranstvo, objekty občianskeho vybavenia, 

alkoholické nápoje sú už definované v iných právnych predpisoch. Preto preberanie do obsahu VZN 

je nadbytočné.  

2. Vo  VZN sú zakázané činnosti (pľuvanie, odhadzovanie predmetov, fliaš, ohorkov, používanie, 

vylepovanie plagátov, používanie alkoholických nápojov, vylepovanie plagátov, týkajúce sa 

používanie miestnych komunikácií, súhlasu na chov nebezpečných zvierat) riešené spoločenské 

vzťahy, ktoré sú už upravené zákonmi (priestupkovým zákonom, zákonom o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov,   zákonom o pravidlách cestnej premávky, veterinárneho zákona 

a pod),  ktoré je potrebné podľa prokurátora rešpektovať a nie túto úpravu preberať do všeobecne 

záväzného nariadenia.  

3. Vo VZN  obec  môže upraviť len to, na čo je zákonom zmocnená a nie je oprávnená akýmkoľvek 

spôsobom vo všeobecne záväznom nariadení  zákonnú povinnosť   upravovať  nad rámec zákona.  

Vo VZN sa to týka povinností stanovených pri organizovaní verejného zhromažďovania. 

4. Nesprávne vysvetlený pojem priestupok vzniknutý porušením všeobecne záväzného nariadenia. 

Porušenie nariadenia nemôže byť postihované ako priestupok  proti verejnému poriadku (§ 47 

zákona o priestupkoch), ale ako priestupok proti poriadku v správe (§ 46 zákona o priestupkoch). 

K spáchaniu priestupku dochádza porušením zákona o priestupkoch konaním, ktoré je v tomto 

zákone uvedené.   Priestupkom podľa  § 46  uvedeného zákona „je  porušenie aj iných povinností 

než uvedených v § 21 až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane 

všeobecne záväzných nariadení obcí“.   

Prokurátor s prihliadnutím na uvedené skutočnosti navrhuje napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat  zrušiť ako celok.  
        

V prípade že, mestské zastupiteľstvo protestu vyhovie, je potrebné  do 90 dní od doručenia protestu 

prokurátora pripraviť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým budú napadnuté ustanovenia predmetného 

nariadenia zrušené. 

 
 VZN bolo vyvesené dňa  25.05.2021  na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš  po dobu 15 
dní. .  

 
VZN bolo prerokované na Komisii dopravy a verejného poriadku a životného prostredia dňa 
31.05.2021. Komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš schváliť – uznesenie č. 
6/2021.  
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NÁVRH 
 

Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 ods. 1, 2  zákona SNR Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  § 53 ods. 2  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti  v platnom znení 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.      2021/VZN 

o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta Liptovský Mikuláš (ďalej 

len „Mesto“): 

a) podmienky užívania verejných priestranstiev, 

b) podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat. 

 

Článok 2 

Pojmy 

 

1. Za objekty občianskeho vybavenia sa považujú stavby pre:  

a) správu a riadenie veci verejných, 

b) peňažné a vedecké ústavy, 

c) služby, obchod a verejné stravovanie, 

d)  telesnú výchovu a šport, 

e)  školstvo, 

f) zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť 

g) dopravu a verejnú hromadnú dopravu, 

h) dočasné ubytovanie /internáty, ubytovne, hotely, motely, 

i) kostoly a modlitebne. 

2. Čistenie je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiaduce nečistoty zhoršujúce stav 

povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky. 

3. Čistenie sa delí na: 

a) bežné (vykonáva sa rôznom rozsahu a počte, ručne alebo strojmi), 

b)  mimoriadne /po živelných pohromách, športových a kultúrnych akciách, jarmokoch, počas 

intenzívnych zemných a stavebných prác, pri odstraňovaní väčšieho objemu spadnutého lístia drevín 

a krov, zvláštnym prípadom mimoriadneho čistenia je “jarné upratovanie“, ktorého účelom je 

odstrániť všetky nedostatky (poškodenia, znečistenie),  ktoré vznikli v zimnom období.  Práce sa 

vykonáva podľa harmonogramu údržby verejných priestranstiev. 
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 DRUHÁ ČASŤ 

Užívanie verejných priestranstiev 

 Článok 3 

Všeobecné užívanie verejných priestranstiev 

 

1. V záujme ochrany životného prostredia pred poškodzovaním, znečisťovaním a nepriaznivými 

dôsledkami takejto činnosti a v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia občanov sa na verejných 

priestranstvách zakazuje: 

a) zriaďovať bez povolenia Mesta pred prevádzkarňami sezónne terasy; dizajn a umiestnenie zariadení 

sezónnej terasy (stolov, stoličiek, slnečníkov) v nadväznosti na priľahlú prevádzkareň je podmienené 

súhlasom vydaným Mestom, v letnom období  od 1. júla do 31. augusta bežného roka sa prevádzkový 

čas sezónnych terás umiestnených v pešej zóne, ktorú tvorí Námestie osloboditeľov, Námestie mieru 

a časť ulice Štúrovej a ulice 1. mája (označenej v mieste vstupu zo západnej a severnej strany zvislými 

dopravnými značkami ‚ lP 317  Pešia zóna“, z východnej strany križovatkou ulice 1. mája s ulicou 

Školskou. z južnej strany ulicou Garbiarskou), určuje od 06:00 hod. do 24:00 hod. za týchto 

podmienok: 

i. v čase od 22:00  hod. do 24:00 hod. je na sezónnej terase zakázaná reprodukcia akejkoľvek 

hudby, vrátane živej hudby, s výnimkou verejných kultúrnych a spoločenských podujatí 

organizovaných mestom a za podmienky dodržania maximálne povolenej hladiny hluku 

stanovenej vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., 

ii. o 24:00 hod. musia byť zariadenia sezónnej terasy (stoly, stoličky, slnečníky) odstránené, 

alebo zložené a zabezpečené tak, aby bola vylúčená možnosť ich využívania po uvedenej 

hodine, s výnimkou verejných kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestom, 

iii. ďalšie podrobnosti o prevádzke sezónnej terasy určí v povolení Mesto,  

b) skladovať tovar a obaly bez povolenia Mesta alebo nad rámec povolenia, 

c) zriaďovať bez povolenia skládky stavebných materiálov, 

d) umiestňovať bez povolenia Mesta technické zariadenia a pomocné stavebné konštrukcie (lešenia, 

výťahy, dočasné ochranné zariadenia a pod.) pri udržiavacích prácach, stavebných úpravách a 

zabezpečovacích prácach, 

e) zriaďovať úplné alebo čiastočné uzávierky dopravných a peších komunikácii bez povolenia cestného 

správneho orgánu. 

2. Podmienkou pre udelenie súhlasu podľa ods.1 písm. a) tohto VZN pre podnikateľské subjekty oprávnené 

na podávanie alkoholických nápojov podľa osobitných predpisov je existencia funkčného sociálneho 

zariadenia prístupného pre zákazníkov týchto zariadení. 

 Článok 4 

 Čistenie trávnikov 

 

1. Nečistoty spôsobené človekom (papier, predmety z plastov, kamene a pod.) sa musia z trávnikov 

odstraňovať priebežne počas celého roka. 

2. Prirodzeným zdrojom znečisťovania trávnikov je spadnuté lístie zo stromov, suché konáre, zvyšky 

pokosenej trávy. Tieto sa musia odstraňovať na jar a v jeseni. Spadnuté lístie sa odstraňuje len tam, kde 

sa utvorila jeho súvislá vrstva. 

3. Kosenie trávnikov upravuje VZN č. 6/2007/VZN o zeleni. 

4. Za čistotu trávnatých plôch zodpovedajú: 
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a) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, ak ide o pozemky vo vlastníctve Mesta, 

b) fyzické a právnické osoby, ktoré majú trávnaté plochy vo vlastníctve alebo majú k iný vlastnícky vzťah. 

 

 ŠTVRTÁ ČASŤ 

Zvláštne užívanie verejných priestranstiev 

 Článok 5 

 Skladovanie materiálu umiestnenie stavebných zariadení 

 

1. Na verejnom priestranstve možno umiestniť‘ stavebný a akýkoľvek    iný materiál vrátane stavebných    

         zariadení len na základe   povolenia Mesta na záber verejného priestranstva. 

  

 PIATA ČASŤ 

 Chov a držanie hospodárskych zvierat 

 Článok 6 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na: 

a) chov a držanie psov, ktorých používajú na sprevádzanie invalidne a nevidomé osoby, 

b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské preteky a na podujatia. 

2. Zvieratami sa pre účely tohto VZN rozumejú: 

a) hospodárske zvieratá, chované alebo držané na účely úžitkovej produkcie: 

I. veľké - kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce kozy a pod., 

II. drobné: hydina (sliepka, hus, kačica, morka a pod.), králiky, zajace, holuby kožušinové 

zvieratá (norky, nutrie, šíky, činčily...), slimáky, dážďovky, 

b) včely, 

c) holuby. 

 

 Článok 7 

 Rozsah chovu zvierat 

 

1. V historickom jadre mesta (príloha č. 1) a 50 m od obvodu kultúrnej pamiatky sa zakazuje chovať 

veľké hospodárske zvieratá. 

 

 Článok 8 

 Oslobodenie 

 

1. Obmedzenia Článku 7 sa nevzťahujú na krátkodobé držanie hospodárskych zvierat v uzavretých 

priestoroch určených na porážku a súkromnú domácu spotrebu po dobu max. 2 dní. 

 

 Článok 9 

 Podmienky chovu a držania zvierat 

 

1. Držitelia zvierat sú povinní zachovať medzi objektmi, v ktorých sú zvieratá zachovať (maštaľ, chliev, 

kurín a pod.) a medzi uličnou čiarou, vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných domov 10 m a od 

individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. 
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2. Je neprípustné držať veľké hospodárske zvieratá v záhradkárskych osadách. 

 

 Článok 10 

 Chov včiel 

 

1. Včelín musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený minimálne 4 m a od pozemných komunikácií  

min. 10 m.  

 

 Článok 11 

 Chov holubov 

 

1. Holubník možno postaviť od objektu  slúžiaceho k obývaniu, vo vzdialenosti na min. 10 m. 

 

 Článok 12 

 Odchyt túlavých zvierat 

 

1. Odchyt túlavých zvierat na území mesta zabezpečí Mesto prostredníctvom Mestskej polície Liptovský 

Mikuláš, poprípade inej právnickej alebo fyzickej osoby spĺňajúcej podmienky stanovené v §  22  ods. 

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších platných právnych predpisov..  

2. Výskyt túlavých zvierat možno nahlásiť na t. č. 159. 

 

 Článok 13 

Odstraňovanie uhynutých zvierat 

 

1. Odstránenie uhynutých zvierat z komunikácií v správe Mesta, okrem lovnej zveri, Mesto zabezpečí 

prostredníctvom Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. 

2. Výskyt uhynutých zvierat  na  komunikácii  možno nahlásiť na t. Č. 044/547 65 30. 

3. Povinnosť odstrániť telo uhynutého lovného zvieraťa má užívateľ príslušného poľovného revíru. 

 

 Článok 14 

 Spoločné ustanovenie 

 

1. Doterajší chov zvierat na území mesta bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po nadobudnutí 

jeho účinnosti. 

 

 ŠIESTA  ČASTE 

 Článok 15 

 Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš 

a)  č. 5/2018/VZN o verejnom poriadku a chove a držaní hospodárskych zvierat, 

b) č. 10/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 5/2018  o verejnom poriadku a chove a držaní 

hospodárskych zvierat 
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 Článok 16 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 

10.06.2021 

2. VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť pätnástym dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 Ing. Ján  Blcháč,  PhD. 

 Primátor mesta 
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Príloha č. 1 - Hranice historického jadra mesta Liptovský Mikuláš 
 
 
  
 


