Mesto Liptovský Mikuláš podľa 56 ods. 1, 2 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadcni v ztlení
neskorších predpisov, 553 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v platnom znení
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE
Č. 7/2021/VZN
o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Účel nariadenia
1. Toto všeobecne závázné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta Liptovský Mikuláš
(d‘alej len „Mesto“):
a) podmienky užívania verejných priestranstiev,
b) podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat.
Člénok 2
Pojmy
1. Za objekty občianskeho vybavenia sa považujú stavby pre:
a) správu a riadenie ved verejných,
b) peňažné a vedecké ústavy,
c) služby, obchod a verejné stravovanie,
d) telesnú výchovu a šport,
e) školstvo,
fl 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 plóch odstraňujú nežiaduce nečistoty zhoršujúce
stav povrchu z hl‘adiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny a estetiky.
3. Čistenie sa delí na:
a) bežné (vykonáva sa rbznom rozsahu a počte, ručnc alebo strojmi) v zmysle plánu letnej
a zimnej údržby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.
b) mimoriadne /po živelných pohromách, športových a kultúrnych akciách, jarmokoch, počas
intenzĺvnych zemných a stavebných prác, pri odstraňovaní váčšieho 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.
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DRUHÁ ČASŤ
Užívanie verejných priestranstiev

1.

Článok 3
Všeobecné užívanie verejných priestranstiev
V záujme ochrany životného prostredia pred poškodzovaním, znečisťovaním a nepriaznivými

dósledkami 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 prirahlú prevádzkareň
je podmienené súhlasom vydaným Mestom, v letnom obdobĺ 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 IP 31.7 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
akejkol‘vek 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.
024:00 hoď 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,
ďalšie
podrobnosti o prevádzke sezónnej terasy určív povolení Mesto,
Ui.
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 iariadenia 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.
‚

Článok4
Čistenie trávnikov
1. Nečistoty spósobené človekom (papier, predmety z plastov, kamene a pod.) sa musia z trávnikov
odstraňovať priebežne počas celého roka.
2. Prirodzeným zdrojom znečisťovania trávnikovje spadnuté lĺstie 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 plóch zodpovedajú:
a) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, ak ideo pozemky vo vlastníctve Mesta,
b) ťyzické a právnické osoby, ktoré majú trávnaté plochyvo vlastníctve alebo majú k iný vlastnĺcky
vzťah.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zvláštne užívanie verejných priestranstiev

Článok S
Skladovanie materiálu umiestnenie stavebných zariadení
priestranstve
1. Na verejnom
možno umiestniť‘ stavebný a akýkoťvek iný materiál vrátane stavebných
zariadení len na základe povolenia Mesta na záber verejného priestranstva.
PlATA ČASŤ
Chov a držanie hospodárskych zvierat
Článok 6
Úvodné ustanovenia
Ustanovenia
tohto
nariadenia
1..
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:
veľké kone, hovádzí dobytok, ošípané, ovce kozy a pod.,
L
II,
drobné: hydina (sliepka, hus, kačica, morka a pod.), králiky, zajace, holuby kožušinové
zvieratá (norky, nutrie, šíky, činčily...), slimáky, dážd‘ovky,
b) včely,
c) holuby.
Č)ánok 7
Rozsah chovu zvierat
1. V historickom jadre mesta (príloha č. 1) a 50 m od obvodu kultúrnej pamiatky sa zakazuje
chovať velké hospodárske zvieratá.
-

Článok 8
Qslobodenie
Ruší sa

Člénok 9
Podmienky chovu a držania zvierat
1. Držitelia zvierat sú povinní zachovať medii objektmi, v ktorých sú zvieratá zachovať (maštal
chliev, kurín a pod.) a medzi uličnou čiarou, vzdialenosť najmenej 1.0 m, od obytných domov
lOm a od individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m.
2. Je neprípustné držať velké hospodárske zvieratá v záhradkárskych osadách.

1.

1.

Článok 10
Chov včiel
Včelín musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený minimálne 4 m a od pozemných
komunikácií min. lOm.
Článok 11
Chov holubov
Holubník možno postaviťod objektu slúžiaceho k obývaniu, vo vzdialenosti na min. lom.

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 spÍrajúcej podniienky
stanovené v 22 ods. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
platných právnych predpisov..
2. Výskyt túlavých zvíerat 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 nahlásíť na t. Č. 044/5476530.
3. Povinnosť odstrániť telo uhynutého lovného zvieraťa má užívatel‘ príslušného poľovného
revíru.

1.

Článok 14
Spoločné ustanovenie
Doterajší chov zvierat na území mesta bude posudzovaný v zmysle tohto nariadenia po
nadobudnutí jeho účinnosti.
ŠIESTA ČASÝ

Článok 15
Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne závázné 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 menía dopĺňa VZN Č. 5/2018 o verejnom poriadku a chove a držaní
hospodárskych zvierat.

1.

Článok 16
Záverečné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 16.06.2021

2.

VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť pátnástym dĺíom od
vyvesenia na úradnej tabuli.
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