
NARIADENIE 

č. 1/1992 

Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 20j) februára 1992. 

o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory 
v meste Liptovský Mikuláš 

Iv:esto Liptovský Mikuláš podľa ustanovenia § 6 ods. 1 

záko~a SNR č. 369/1990 Zb o o obecnom zriadení v znení zmien 
& dóplnkov, § 1 ods. 4 vyhlášky ČR 585/1990 Zb. o cenovej 
regulácii nájomného z nebytových priestorov, § 2 ods. 1 zá
kona SNR č" 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej re
publiky v oblasti cien a § J zákona SNR č. 500/1991 Zb. o 
pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových pries
torov prijalo toto nariadenie: 

v , 

Clanok I. 

l ' l ',T ~ .,. bt" t 
,.C. ~ J.'l.aJomne za ne y ove pr~es ory 

1 (ô tJ h:Lstorickom jadre mesta 
(tj~ územie ohraničené prístupovou verejnou komunikáciou 
medzi budovou Okresného policajného zgoru a ro~ostavanou 
~O b~jg ~ obchodnou podstavanosťou, ZS na ul. Cs. brigády, 
časť ul .. Cs,brigády smerom západným (južná strana), čast' 
qlo'ľranovského, Baťova ulička, časť ul.Pišútovej (východ
ná strana) po parkovisko Saint Nicolaus, Park mládeže, 
časť u14 Bernolákovej (západná strana), areál Liptovského 
zdnlženia telesnej kul túry (severná stran~), časť Hodžovej 
!).1~~ čast' ul"Jtlemnického (južná sttana), bývalý židovský 
cintorúl (západná strana), časi: ul.,Stúrovej (severná a 
južná strana) po križovatku sulo Ho]ého, ul.Hollého (zá
padná strana) po ul.Moyzesovu, Moyzesova ul. po Garbiar
sku u.l" (na západ od križovatky s Hollého ul.) a Garbiar
ska u.ls po napojenie na ul.1.mája (severná strana) 
sa dojednáva v rámci maximálnej výšky vypočítanej z roč
ných sadzieb za 1 m2 podlahovej plochy pre nebytové pri es-
tory: 
cl) obchodné s potravinárskym tovarom, 

pr'ieD t;'Jry na poskytovanie služieb 
~ , ~ , , s;"GJer..yc'!',;, s opravou. a upravou vec~, 

31u~by čistiarní, práčovní, holičstva, 
kad er.aíc tva, pedilcúry (včítane skla
covacich a iných priestorov nevyhnut
nýe'ť"1 ::1.:3. ich prevádzku) 

b) obcho6né s nepotravinárskym tovarom, 
500,- Kčs 
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prenájom priemyselného tovaru, pre
nájom motorových vozidiel 

c) reštauračné, kancelárske, reprezen
tačné, výrobné, dielenské, samostat
né skladovacie, garáže 

d) slúžiace ako zábavné podniky a herne 
(kasína, bary), stavkové kancelárie 

850,- Kčs 

1000,- Kčs 

1500,- Kčs 

2. v lokalite, po hranicu historického jadra mesta, určenej 
nasledovným ohraničením 
- severná hranica: časť ul.Komenského, Hurbanovej, Štefáni

kovej, Hodžovej, ul.Rumanova, časť ul. 
Pišútovej, Kuzmányho, Tranovského a ul. 
Čs. brigády, 

- východná hranica: časť ul. kpt. Nálepku, ul.J.JanoŠku, 
- južná hranica: Vrbická ul. f ul.Parti~ánov, časť Vajan-

ského ul., nábr.J.Kráľa, 
- západná hranica: časť diľničného privádzača od nábr.J. 

Kráľa po Jánošíkovo nábr., časť Jáno
šíkovho nábrežia po ul. Komenského 

sa dojednáva v rámci maximálnej výšky vypočítanej z ročnýCh 
sadzieb za 1 m2 podlahovej plochy pre nebytové priestory 
uvedené v bode 1 pod písmenom a) 400,- Kčs 

pod písmenom b) 680,- Kčs 

pod písmenom c) 
pod písmenom d) 

800,- Kčs 

1200,- Kčs. 

I. 2. V prípade kombinovanej činnosti (v jednej miestnosti 
predajňa potravín a predajňa nepotravinárskeho tovaru, reš
taurácia a pod.) sa nájomné stanoví za nebytový priestor za
radený do vyššej sadzby nájomného. 

.... , 
Clanok II. 

Pri nebytových priestoroch, ktorých vlastníkom je čs. 
štát a právo hospodárenia má štátna organizácia alebo štátny 
orgán, ktoré tieto prenajímajú inej štátnej organizácii alebo 
štátnemu orgánu, nájomné sa dojednáva v rámci maximálnej výš
ky sadzieb stanovených v § 1 ods. 1 vyhl.č. 585/1990 Zb. 

.... , 
Clanok III. 

Pre účely vyrubenia dane domovej podľa § 10 ods. 3 zá
kona č. 143/1961 Zb. o dani domovej, sa cena užívania rovná 
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nájomnému stanovenému podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 585/1990 
Zb., ak nebytové priestory užíva ich vlastník. 

Článok' IV. 

Mimo lokalít určených v článku I., nájomné za nebytové 
priestory sa dojednáva v rámci maximálnej výšky sadzieb sta
novených v § 1 ods. 1 vyhl. č. 585/1990 Zb. 

ov , 

Clanok V. 

Zrušuje sa uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptov
skom Mikuláši č. 4/1991-VI. z 28.3.1991 o určení výšky nájom
ného za nebytové priestory v meste Liptovský Mikuláš. 

v , 

Clanok VI. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1992. 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta 


