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Dóvodová správa

K bodu 1:

Zjednodušenie prvého odstavca úplného znenia VZN Č. 9/2008/VZN bez vymenovania príslušných
paragrafov.

K bodu 2 až 4:

DobrovoFnicka činnosť bola schválená formou VZN na odpracovanie miestneho poplatku za
komunálne odpady v minulom roku.

Predvolanie neplatičov bob realizované fyzicky Mgr Veronikou Bánikovou — sociálnou manažérkou
pre MRK. Od 7.6. 2017 bola zazmluvnená prvá dobrovornička. Ku dňu 15. 11. 2017 máme vevidencfl 47
dobrovoľnlkov, z toho 35 dobrovornikov už ukončilo svoju dobrovornícku činnosť, pričom 21 dobrovoľnikov
odpracovalo celý svoj dlh, 13 dobrovol‘nikov odpracovalo len časť svojho dlhu, 1 dobrovoľnikovi z důvodu
úrazu mimo výkonu dobrovoľnickej činnosti bola zrušená zmluva. Aktuálne je vo výkone dobrovoľnickej
činnosti 12 dobrovoľnikov. Práce v prospech mesta sa vykonávajú na separačnej hale, u koordinátorov mesta
ana cintoríne. Celková výška odpustených aznlžených poplatkov k 15. 11. 2017 je 7 34991 eur. Výška
zazmluvnených nedoplatkov je 13373,50 eur. V prípade, že dobrovornik neodpracuje zazmluvnený počet
hodin a tým aj celkový nedoplatok rieši sa exekučne zrážkami zo mzdy alebo prikázanim pohľadávky z účtu,
konkrétne u 11 dlžníkov v sume 5 504,95 eur. Dobrovornicka činnosť prispela aj k pravidelným splátkam u 6
dlžnĺkov, ktori si nedoplatky z určitých důvodov nemůžu odpracovať, doteraz bob uhradených 270 eur. 83 %
zazmluvnených dobrovoľnikov Woria ženy (zo 47 dobrovoľnikov máme v evidencfl len B mužov, z čoho 2 si
odpracovali všetky zazmluvnené hodiny, 3 si odpracovali len časť a 1 mal úraz mimo výkonu dobrovoľnlckej
činnosti, 2 sú aktuálne v odpracovávaní nedoplatku). Celkový počet odpracovaných hodin v prospech mesta
bol vo výške 3531,50. Dobrovolnici sú úrazovo poistenl. Suma poistenia doteraz predstavuje 106,47 eur
(1,17 eur/osoba/mesiac), čo bob započítané do výšky dlhu.

Ohladom realizácie dobrovornickej činnosti sme boli kontaktovaní z viacerých obecných a mestských
úradov napr. Poprad, Sokol, Michalovce, Púchov, Zabokreky, Močenok, pre ktorých je to zaujimavý spósob
riešenia nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku.

Návrh VZN upravuje odpracovanie nedoplatkov aj na miestnej dani, tak ako znie 103 ods. (5) zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Č zodňa

ktorým sa meni a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
Č. 9Í200BNZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Či. 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/200BNZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN Č. 512009 zo dňa
14. 05. 2009, v znení Č. 7/2011 zo dňa 28. 11.2011, V znenĺ VZN Č. 6/2012 zo dňa 8. 11. 2012, v zneni VZN
Č. 8/201220 dňa 13. 12. 2012, vzneni VZN Č. 11/2013 Zo dňa 12. 12. 2013, vzneni VZN Č. 7/201620 dňa
12.5. 2016, v znen( VZN Č. 11/2016 Zo dóa 8.8.2016, v znenĺ VZN Č. 14/2016 Zo dňa 18. 11.20168v zneni
VZN Č. 7/201720 dňa 17. 08. 2017 sa meni a dop[ňa takto:

1. text za slovami „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č
9/2008/VZN

„Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovenĺm 5 6 ods. 1 Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskoršich predpisov a ustanoveniami 5 7 ods. 4, 5 8 ods. 2, 512 ods. 2 a 3, 516
ods. 2,517 ods. 2,3,4a6, * 20 ods. 3,521 ods. 2,529, 536,543, 551,559, 5103 ods. 1 a 2
Zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znenl neskoršlch predpisov (ďalej len „zákon“ Č. 582/20047. z.) vydáva
pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie:“

sa nahrádza nasledovným znenim:

„Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovenĺm 5 6 ods. 1 zákona Č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zriadeni v znení neskoršich predpisov (ďalej len zákon Č. 369/1 990 Zb.) a ustanoveniami Zákona Č.
582/2004 Z. Z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v zneni neskoršich predpisov (ďalej ten zákon č. 58212004 Z. z.) vydáva toto všeobecne
závázné nariadenie:“

2. V Či. 7 sa 563 ods. (6> ruší vrátane poznámok pod čiarou.

3. V Či. 7 sa dopÍňa 567v znenĺ:

„Prechodné a závereČné ustanovenia“
„Mesto Liptovský Mikuláš ustanovuje, že jedným z kritérii pre oslobodenie alebo zníženie miestnej
dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie
dobrovoínickej Činnosti podra osobitného predpisiť v prospech mesta Liptovský Mikuláš na podporu
plnenia jeho úloh.h

Poznámky pod Čiarou znejú:

I Zákon Č. 406/2011 Z. Z. o dobrovoínictve a o zmene a doplneni niektorých zákonov V zneni neskoršich zmien a doplnkov
2 5103 ods. 5 zákona č. S2/2004 Z .z.“
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4. V Či. 7 Sa doterajší 567 označuje ako 568.

Či. 2

1. Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväZnom nariadeni
dňa

2. VZN č /201 7NZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na ůradnej tabuli.

3. Všeobecne záväzné nariadenie č /2O17NZN zo dňa 14. 12. 2017, ktorým sa meni a dopíňa
VZN č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnorn poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení VZN č. 5/2009 zo dňa 14. 05. 2009, v zneni č. 7/2011 zo dňa 28. 11. 2011,
v Zneni VZN č. 6/2012 zo dňa 8. 11.2012, v znenl VZN č. 8/2012 zo dňa 13. 12. 2012, v zneni VZN
č. 11/2013 zo dňa 12. 12. 2013, v znen[ VZN č. 7/2016 ZO dňa 12. 5. 2016, V zneni VZN č. 11/2016
zo dňa 8. 8. 2016, v zneni VZN č. 14/2016 ZO dňa 18. 11. 2016 a v znení VZN č. 7/2017 ZO dňa
17. 08. 2017 nadobudne účinnosť 01. 01. 2018.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
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