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NÁVRH 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
č.   /2014 zo dňa 12. decembra 2014 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 
ods. 2, § 17 ods. 2,3,4, § 99g ods. 2, § 29, § 36, § 43 , § 51, § 59,  § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, § 
103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ č.582/2004 Z.z.) 
vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Čl. I. 
ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

 
1. V § 5 ods. (2) písm. a) sa slová „časti zastavaných plôch a nádvorí“ nahrádzajú slovami „pozemky 

alebo ich časti“. 
 
2. V § 6 sa zavádza číslovanie a dopĺňa nový odstavec č. 2) znie nasledovne:  

2) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný 
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená 
vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m² 
a hodnoty pozemku za 1 m

2 
uvedenej v § 6a ods. (1) písm. d) pre stavebné pozemky. 

 
3. V § 8a ods. (1) písmená c) a d) znejú: 
  

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
d) samostatne stojace garáže  

 
4. V § 8a ods. (1) sa za písmeno d) vkladajú nové písmena e) a f), ktoré znejú:  
 

e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

 
     Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 
 
5. V § 8a ods. (1) písmeno i) sa slová a) až f) nahrádzajú slovami a) až h).  
 
 
6. V § 8a ods. (2) prvej vete sa na konci  pripájajú slová „ alebo ukotvené pilótami“.  
 
 
7. V § 9 sa na konci pripája táto veta:  
 

„Základom dane pri stavbe hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej 
plochy v m

2
 , pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej 

podzemnej časti stavby.“ 
 
 
 



 

8. V § 9a sa vypúšťa ods.(2) a ods. (3) sa prečísluje na ods. (2), ktorý znie: 
 

(2) Pri viac podlažných stavbách sa ročná sadzba dane zvyšuje za každý aj  začatý  m² zastavanej            
     plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o príplatok         0,104 €                

 
9. V § 12 ods. (1) písmeno i) sa vypúšťa 
  
     Doterajšie písmeno j) sa označujú ako písmeno  i). 
 
                                                            
10. V § 12 ods. (1) písmeno i) znie: 
 

i) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, 
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených 
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 
významu. 

 
11. V § 13 ods. (1) písmeno b) sa slovo „občania“ nahrádza slovami „fyzické osoby“. 
 
12. V § 13 ods. (2) písmeno a) a b) znejú:. 
 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb 
starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických 
osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

 
13. V § 14 ods. (2) sa na konci pripája táto veta: 
 

„Pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na 
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.“ 
 
14. V § 18 ods. (2) písmeno c) sa slová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami 

„držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. 
 

15. Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

§ 30b 
Určenie dane podľa pomôcok 

(1) Mesto písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej 
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods.1, mesto zistí 
základ dane podľa pomôcok. 

(3) Mesto oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane 
podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

(4) Na postup mesta pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis
1
. 

 
 
16. § 32 vrátane nadpisu znie: 
 

Predmet dane 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, 

                                                           
1 Zákon č.563/2009 o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov 



 

apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných 
kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, 
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome 
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely, 

 
   Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa. 

 
17. V § 45 a 53 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho po mesiaci“ a na konci sa pripája táto veta: 
  

„Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému 
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.“ 

 
18. V § 58 ods. 7 úvodnej vete v celom texte sa slovo „určenom“ nahrádza slovom „zdaňovacom“ 

a v písmene a) sa slovo „určené“ nahrádza slovom „zdaňovacie“. 
 
 
19. V § 60 ods. (1) znie nasledovne: 

§ 60 
Určenie poplatku a splatnosť 

 
(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím alebo platobným výmerom na celé 

zdaňovacie obdobie. Ak poplatník využíva množstvový zber, mesto poplatok vyrubí platobným 
výmerom na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného prostredia.  
Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej v rozhodnutí alebo platobnom výmere, ktorým sa 
vyrubuje poplatok. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach, prvý v termíne do 30. 
apríla bežného zdaňovacieho obdobia a druhý do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia. 
Poplatník môže poplatok, ktorý bol rozhodnutím alebo platobným výmerom správcu dane 
určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

 
20. V § 63 ods. (1) znie: 
 

(1) „Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie 
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré mesto 
určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.“ 

 
21. V § 63 ods. (2) znie: 
 

(2) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 30 % 
a) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 
bezvládna fyzická osoba, 

b) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
c) fyzická osoba staršia ako 62 rokov.   
 

22. V § 63 ods. (3) sa pôvodný text mení a dopĺňa nasledovne 
 

(3) Zníženie a odpustenie podľa ods. 1 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného 
dokladu (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, ubytovací 
preukaz, potvrdenie o zamestnaní, doklad o úhrade poplatku v inej obci, doklad o prechodnom 
pobyte, pracovná alebo nájomná zmluva a pod., v každom prípade doklad o tom, že zároveň bol 
v inej obci/meste aj ubytovaný) do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie. 
Zníženie (úľavu) podľa ods. 2 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu 
(preukaz ŤZP  alebo ŤZP/S alebo doklad o poberaní príspevku v hmotnej núdzi). 
 
 
 
 
 



 

 
23. § 64 znie:  

 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 64 
 

Miestnu daň podľa § 1 ods.1 písm. a), b), e), f) možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby 
dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia.  

 
24. V § 66a ods.(3) a § 66b ods. (3)  sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“ . 
 
 
25. V § 66c ods.(2) sa na konci pripája táto veta: 
 

„Dodatočným priznaním nie je možné meniť účel využitia stavby“. 
 
26. V § 66e ods.(2) sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“, za slovo „vydražiteľovi“ 

sa vkladajú slová „ alebo dedičovi“ a na konci sa pripája táto veta:  
 

„Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie 
obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi 
začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného 
zdaňovacieho obdobia“. 

 
27. V § 66e sa dopĺňa odsekom (10), ktorý znie: 
 

„(10)  Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, 
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej 
z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým 
rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému 
rozhodnutia alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.“ 

 
28. V § 66g znie: 

§ 66g 
Splatnosť a platenie dane v splátkach 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné 
hracie prístroje sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 

(2) Daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá v termíne do 31. mája 
bežného zdaňovacieho obdobia a druhá do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. 

(3) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená 
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 
 

Čl. II 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa 12.decembra 2014. 
(2) Doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2014/VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda platnosť dňom vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(3) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš 
na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane  všetkých zmien a doplnkov. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Čl. III 
ÚČINNOSŤ 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.   /2014/VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1.1.2015. 

 
 
 
 
 

 
 
MUDr. Alexander Slafkovský 

                                                                                                   primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Dôvodová  správa 
 
K všeobecne záväznému nariadeniu mesta, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

 

I. Všeobecná časť 
  

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. novembra 2004 a medzičasom 
bol viac krát novelizovaný. V tomto roku „zákon“ bol novelizovaný zákonom č. 268/2014 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý 
nadobudol účinnosť 15. októbra 2014. Ďalšia novela „zákona“ (veľká) sa pripravuje na prijatie v 
septembri 2015.  

Úpravy v tomto zákone sú už zosúladené aj s novelizovaným zákonom č.563/2009 Z.z.. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V  zákone je umožnené 
previesť aj niekoľko legislatívno-technických úprav a to zmenou alebo doplnkom všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Ich cieľom je zosúladenie s prijatou novelou „zákona“ ako aj možnosť 
pružne reagovať na požiadavky praxe. 

 
Daň z nehnuteľností   

Navrhuje sa možnosť zavedenia dane za pozemky na ktorých sú transformačné stanice 
a predajné stánky, tieto by sa zdaňovali sadzbou dane aká je za stavebné pozemky. Ďalšou 
navrhovanou úpravou je rozšírenie a precizovanie predmetu dane zo stavieb pri stavbách 
hromadných  garáži na povrchu alebo pod zemou. Pri niektorých miestnych daniach sa navrhol 
osobitný režim vyrubenia týchto daní v prípade ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu 
roka. K vyrubeniu dane z nehnuteľností v priebehu roka z titulu nadobudnutia nehnuteľnosti 
v dražbe, pribudol aj titul dedičské konanie. S cieľom posilniť právnu istotu daňovníkov sa 
navrhuje precizovať tiež uplatňovanie oslobodení. 

 
Daň za psa 

Nedošlo k zmene. 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
Rozšírila sa možnosť vyrubiť daň podľa pomôcok. 

 
Daň za ubytovanie 
          Predkladá sa návrh na rozšírenie predmetu dane za ubytovanie a to rozšírením ubytovacích 
zariadení o rodinný dom, byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré 
účely.  
 
Daň za predajné automaty 

Spresňuje sa spôsob vyrubovania dane ak dôjde k zmene v priebehu mesiaca.  
 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

Spresňuje sa spôsob vyrubovania dane ak dôjde k zmene v priebehu mesiaca.  
 
Miestny poplatok za kom. odpad 

Navrhuje sa upraviť ustanovenie o splatnosti poplatku, upravuje sa termín prvej splátky 
poplatku, vypúšťa sa rozdelenie splátok poplatku podľa výšky poplatku a spresňuje sa 
formulácia vety o možnosti platenia poplatku naraz. V súlade s prijatou novelou „zákona“ 
upravuje sa okruh poplatníkov, pre ktorých sa ustanovuje zníženie poplatku.  

 



 

 
Návrh doplnku VZN č. 8/2009/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je v súlade so súčasne platnými zákonmi SR. 

 
 
II. Osobitná časť 
 
K Čl. I. 
 
K bodu 1  

Spresňuje sa negatívne vymedzenie predmetu dane z pozemkov. 
 

K bodu 2 
Navrhuje sa, aby základom dane pri pozemkoch, na ktorých sa nachádza transformačná 
stanica alebo predajný stánok bola hodnota pozemku určená súčinom skutočnej výmery 
transformačnej stanice alebo predajného stánku a hodnoty pozemku určenej za stavebný 
pozemok 

 
K bodu 3 až 5 

V záujme odstránenia nejednotného výkladu v praxi sa navrhuje spresniť vymedzenie 
niektorých druhov stavieb, a to pri chatách a stavbách na individuálnu rekreáciu a pri stavbách 
garáži.  
 

K bodu 6 
Navrhuje sa rozšíriť predmet dane zo stavieb o tie stavby, ktoré majú nadzemné alebo 
podzemné podlažie a sú v zemi ukotvené pilótami. 
 

K bodu 7 
Spresňuje sa vymedzenie základu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží 
umiestnených pod zemou tak, aby základom dane bol pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej 
podzemnej časti stavby. 

 
K bodu 8  

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súlade s metodickým usmernením MF SR. 
 
K bodu 9              

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych 
daniach a miestnom poplatku . 
 

K bodu 10 
Spresňuje sa zoznam chránených území nadväzne na novelu zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 
 

K bodu 11, 12, a 14  
Predmetné ustanovenia sa precizujú v nadväznosti na súčasne platné právne predpisy. 

 
K bodu 13 

Dopĺňa sa osobitná úprava o vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti 
dedením počas roka s cieľom umožniť vyrubiť v prípade dedičstva pomernú časť dane 
z nehnuteľností. 
 

K bodu 15 
V záujme zabezpečenia rovnakých procesných postupov pri vyrubovaní miestnych daní sa 
navrhuje aj pri dani za užívanie verejného priestranstva upraviť možnosť určenia tejto dane 
podľa pomôcok, ktoré podľa platnej právnej úpravy v súčasnosti sme nemohli využiť. 
 

K bodu 16 
V súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
zavádzajú sa jednotlivé kategórie ubytovacích zariadení. 



 

  
K bodu 17 

Navrhuje sa upraviť vznik daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty a pri dani za 
nevýherné hracie prístroje. Zároveň sa dopĺňa vznik daňovej povinnosti pri týchto daniach, aj 
dôjde v priebehu mesiaca k zmene správcu dane. 

       
K bodu 18 

Ide o legislatívno-technickú úpravu. 
 
K bodu 19 

Navrhuje sa neskorší termín prvej splátky poplatku a súčasne sa spresňuje možnosť a spôsob 
platenia poplatku naraz. 
            

K bodu 20 až 22 
Precizuje sa ustanovenie, podľa ktorého poplatníkovi mesto poplatok zníži alebo odpustí, ak 
preukáže splnenie podmienok na základe podkladov, ktoré sú ustanovené vo VZN. Zároveň sa 
upravuje aj vymedzená skupina poplatníkov, ktorí majú nárok na zníženie sadzby poplatku. 

 
K bodu 23 

Precizuje sa možnosť zavedenia, zrušenia, určenia a zmeny sadzieb a podobne k miestnym 
daniam vždy iba k 1. januáru zdaňovacieho obdobia z dôvodu, že pri poplatku za komunálne 
odpady došlo k samostatnej úprave v rámci čl. 7 VZN.  

 
K bodu 24 

Dopĺňa sa osobitná úprava k podávaniu priznania k dani z nehnuteľností a čiastkového 
priznania k dani z nehnuteľností v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením počas roka. 

 
K bodu 25 

Ustanovenie sa dopĺňa  o negatívne vymedzenie, kedy nie je možné podať dodatočné priznanie 
k dani z nehnuteľností. 
 

K bodu 26 
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením spresňuje sa spôsob vyrubenia dane z nehnuteľností. 

 
K bodu 27 

Pri zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia  spresňuje sa spôsob 
vyrubenia dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné 
hracie prístroje. 
 

K bodu 28 
Precizuje sa ustanovenie VZN – Splatnosť a platenie dane v splátkach pri dani z nehnuteľností, 
dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. 
 
 

K Čl. III. 
V ustanovení sa navrhuje účinnosť VZN od 1.1.2015 z dôvodu, aby bol dostatočný priestor 
medzi jeho schválením a účinnosťou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Príloha č. 1 

 
NÁVRH 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
č.   /2014 zo dňa 12. decembra 2014 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 
ods. 2, § 17 ods. 2,3,4, § 99g ods. 2, § 29, § 36, § 43 , § 51, § 59,  § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, § 
103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ č.582/2004 Z.z.) 
vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Čl. I. 
ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

 
1. V § 5 ods. (2) písm. a) sa text mení nasledovne:  

a) časti zastavaných plôch a nádvorí „pozemky alebo ich časti“, ktoré sú zastavané stavbami, 
ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov, 

 
2. V § 6 sa zavádza číslovanie a dopĺňa nový odstavec č. 2) znie nasledovne:  

1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m². 

2) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota 
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo 
predajného stánku v m² a hodnoty pozemku za 1 m

2 
uvedenej v § 6a ods. (1) písm. d) 

pre stavebné pozemky. 
 
3. V § 8a ods. (1) písmená c) a d) znejú:  
 

g) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
h) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 

používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 
d) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
e) samostatne stojace garáže  

 
4. V § 8a ods. (1) sa za písmeno d) vkladajú nové písmena e) a f), ktoré znejú:  
 

e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

 
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 
 



 

g) e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  
h)  f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
i)   g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 
5. V § 8a ods. (1) sa za písmeno i) sa slová a) až f) nahrádzajú slovami a) a h).  
 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) a až h. 
 
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 
 
6. V § 8a ods. (2) sa na konci prvej vety pripájajú slová „ alebo ukotvené pilótami“.  
 
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo 

podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú 
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

 
7. V § 9 sa na konci pripája táto veta:  
 

„Základom dane pri stavbe hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výmera 
zastavanej plochy v m

2
 , pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni 

najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.“ 
 
 
8. V § 9a sa vypúšťa ods.(2) a ods. (3) sa prečísluje na ods. (2), ktorý znie:  
 

(2) Pri viac podlažných stavbách podľa ods. (1) písm. f) sa ročná sadzba dane zvyšuje za každý aj   
      začatý  m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o    
      príplatok                                                                                                                            0,275 €   
 

(3) (2) Pri viac podlažných stavbách podľa ods. (1) písm. a), b), c), d), e), g) sa ročná sadzba dane 
zvyšuje za každý aj  začatý  m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia o príplatok                                                                                     0,103 €   

 
9. V § 12 ods. (1) písmeno i) sa vypúšťa 
  
     Doterajšie písmeno j) sa označujú ako písmeno  i). 
 
10. V § 12 ods. (1) písmeno i) znie 
 

i) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, 
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených 
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 
významu. 

 
11. V § 13 ods. (1) písmeno b) sa slovo „občania“ nahrádza slovami „fyzické osoby“. 
 

b) na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania fyzické osoby v hmotnej núdzi
2
), ak tieto 

pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 
 
12. V § 13 ods. (2) písmeno a) a b) znejú:. 
 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov fyzických osôb v hmotnej núdzi, alebo 
občania starší fyzických osôb starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

                                                           
2
) Podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 



 

postihnutím s potrebou sprievodcu so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych občanov fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov 
fyzických osôb starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu so 
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

 
13. V § 14 ods. (2) sa na konci pripája táto veta: 

„Pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi 
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom 
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia 
o dedičstve.“ 

 
14. V § 18 ods. (2) písmeno c) sa slová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami 

„držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. 

 
15. Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
§ 30b 

Určenie dane podľa pomôcok 
(1) Mesto písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej 

povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods.1, mesto zistí 

základ dane podľa pomôcok. 
Mesto oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa 
pomôcok je deň uvedený v oznámení. 
Na postup mesta pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis

3
. 

 
16. § 32 vrátane nadpisu znie: 
 

Predmet dane 
 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis

4
) (ďalej len „zariadenie“). 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, 
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu 
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom 
dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely, 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa. 

 
17. V § 45 a 53 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho po mesiaci“ a na konci sa pripája táto veta: 
  

„Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému 
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.“ 

 
18. V § 58 ods. 7 úvodnej vete v celom texte sa slovo „určenom“ nahrádza slovom „zdaňovacom“ 

a v písmene a) sa slovo „určené“ nahrádza slovom „zdaňovacie“. 
 

(7) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom zdaňovacom období je súčet : 

                                                           
3 Zákon č.563/2009 o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov 
4
) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení 

a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 



 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené zdaňovacie obdobie neznížený 
o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený 
koeficientom 1, a 
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 5 alebo 6. 

 
 
 
19. V § 60 ods. (1) znie nasledovne: 

§ 60 
Vyrubenie Určenie poplatku a splatnosť 

 
(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím alebo platobným výmerom na celé 

zdaňovacie obdobie. Ak poplatník využíva množstvový zber, mesto poplatok vyrubí 
platobným výmerom na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného 
prostredia.  Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej v rozhodnutí alebo platobnom 
výmere, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže poplatok, ktorý bol rozhodnutím 
alebo platobným výmerom správcu dane určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr 
v lehote splatnosti prvej splátky.  

 
(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak ročný 

poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 33,00 eur a právnickej osobe 333,00 eur, je 
splatný jednorázovo do 31. marca kalendárneho roka, inak vo dvoch rovnakých splátkach a to 
do 31. marca a do 30.októbra kalendárneho roka. Ak poplatník využíva množstvový zber, 
mesto poplatok vyberie na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného 
prostredia.  Mesto pri množstvovom zbere vydá predpis v ktorom je uvedená splatnosť 
a spôsob platenia poplatku. 

 
20. V § 63 ods. (1) znie: 
 

(1) „Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže 
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, 
ktoré mesto určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.“ 

 
(1) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe 

podkladov, ktoré mesto určilo vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území mesta. 

 
21. V § 63 ods. (2) znie: 
 

(2) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 30 % 
a) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 
bezvládna fyzická osoba, 

b) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
c) fyzická osoba staršia ako 62 rokov.   

 
(2) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 30 % 

a) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne 
dochádzajúcich, 

b) poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP/S,  
c) poplatníkovi, ktorý poberá príspevok  v hmotnej núdzi, 
d) za deti rodinám so štyrmi a viac neplnoletými deťmi a 
e) poplatníkom nad 70 rokov veku.   

 
22. V § 63 ods. (3) sa pôvodný text mení a dopĺňa nasledovne 
 

(3) Zníženie a odpustenie podľa ods. 1 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného 
dokladu (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, 
ubytovací preukaz, potvrdenie o zamestnaní, doklad o úhrade poplatku v inej obci, doklad 



 

o prechodnom pobyte, pracovná alebo nájomná zmluva a pod., v každom prípade doklad o tom, 
že zároveň bol v inej obci/meste aj ubytovaný) do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie, 
najneskôr do 31.12. bežného roka. 
Zníženie (úľavu) podľa ods. 2 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu 
(potvrdenie o návšteve školy, ubytovací preukaz, preukaz ŤZP a alebo ŤZP/S a pod. a doklad 
o poberaní príspevku v hmotnej núdzi). 
 
 

23. § 64 znie:  
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
§ 64 

Miestnu daň podľa § 1 ods.1 písm. a), b), e), f) a miestnu daň podľa § 1 ods. 2 možno zaviesť 
a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, určiť 
oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku 
podľa § 1 ods.2 sa určia alebo môžu zmeniť sadzby, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho 
pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. 

 
24. V § 66a ods.(3) a § 66b ods. (3)  sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“ . 
 

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo 
dedením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti. 

 
 
25. V § 66c ods.(2) sa na konci pripája táto veta: 

„Dodatočným priznaním nie je možné meniť účel využitia stavby“. 
 
26. V § 66e ods.(2) sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“, za slovo „vydražiteľovi“ 

sa vkladajú slová „ alebo dedičovi“ a na konci sa pripája táto veta:  
„Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné 
zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane 
z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až 
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia“. 
 

27. V § 66e sa dopĺňa odsekom (10), ktorý znie: 
 

„(10)  Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani 
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí 
pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku 
rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutia alebo časti výroku rozhodnutia možno 
podať odvolanie.“ 
 

28. V § 66g znie: 
§ 66g 

Splatnosť a platenie dane v splátkach 
(4) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 

nevýherné hracie prístroje sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa 
vyrubuje daň. 

(5) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty 
a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená 
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 
§ 66g 

Splatnosť a platenie dane v splátkach 
(6) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné 

hracie prístroje sú splatné v termínoch uvedených v rozhodnutiach. 



 

(7) Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 33,- € a u právnických osôb nižšia 
ako 333,- € je splatná jednorazovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. 

(8) Vyššia vyrubená daň než je uvedené v predchádzajúcom odseku je splatná v dvoch rovnakých 
splátkach, prvá do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia,  druhá do 30. septembra bežného 
zdaňovacieho obdobia.    

(9) Vyrubená daň za psa je splatná jednorazovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. 
(10) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

 
 

Čl. II 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

 
(4) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa 12.decembra 2014. 
(5) Doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2014/VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda platnosť dňom vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(6) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš 
na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane  všetkých zmien a doplnkov. 

 
Čl. III 

ÚČINNOSŤ 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2014/VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1.1.2015. 

 
 
 
 
 
 

 
 
MUDr. Alexander Slafkovský 

                                                                                                   primátor mesta 
 
 

 

 
 


