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V S E OBE C N E Z A V A Z N ENA R I A DEN I E 
mesta LIPTOVSKÝ MIKULAŠ 

o ur(eni vVšky sadz~eb dane z nehnuteľnost~. 

r": .1 I ~:)l.1 I V l 1\1 

Mestské zastup~teľstvo v L~ptovskom M~kuláš~ sa za 
llb<Lom pJIH,nJ il lJLuh ulr"":enVch V zÔ.korH! I\Ir~ Sl~ !":. :Jlďl 
Z 'Ul. clc!ccmbr,} .I. k Lor\ím ~':;;:'J nH:~nJ i'i dopI'IY-id z,íkon S1(1)CI1Hk 
Il;.'lroclrlt:j ťd.clV i"';. :Jl"( ILU(J2 lb. cl dan:L :z rl(!hnuLc:l~rHJf:;t:L v zll(::nf 
nc:~::;kur'f;:Ccll prc:~dpL'<;o\) ',1ko ,:,;pr ;"ivcov::L dane; 1'1,:,'1 lJZem::[ ľ'lr,:st",'l 

Lov,;k V IVlik LitA;":'; par .11 odn. :1, pf ;:;Jn. c:J) z<:'ík. SI\lf~ i";. 
:{I,(:J/J,':J(;JU Zb. cl Ubc:cllom zrLi,iclc:n:{ .... J znr:I'lf nF;~:;koť'f;Jch 7m:Lc:n a 

Lnkov uzn~cG]o na tomLo Všeobecnc záväznom nar~dclcnJ. 
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Všeobecné ustanoven1e: 

LI V p'H. 13 z,,}k. :fl./ 1~:l2 
zm~en a nkov je správcom 

Zb. v zrH,:~nf tH,"!:;kor'!~;Jch 

dane z nehnuteľnost~. 

vyberanej za Mesto L~pt.M~kuláš 
drad v L tpt.Mikuláš~. 

cl mestské čast~. Mestsk~ 

21 Mestské čast~ sd určené nasledovne podľa KÚ. 
d, Undra(;uv,) 
b. Pa](tdzka 
c. LJku.L:LČI·110. VL.tAl, L!';ovce, SLošte:!: 
d.lTarluvu 
(':, Pl,o!šLJrl 
ť. Df:,:m[jrl0Vc'í 
<:j. Bocl:Lcr: 
h. P,nd:Lc(:·····[Jr-:;,:tlLc e 

I) r' \,) ,5. (": a:::; f 
Daň z pozemkov 

(:l,:lnok l 

1/ Predmetom dane z ov sd všetky pozemky na 0zemf 
mesta v nasledovnom členenf , 
il, or ll;:) p(}c!a, chmc:l nj e(·:, vJ,rltce:. ovucné Hady, 
h. LrvdJ(~ Lrávn;,)L(: por';)!:';Ly 
c. z,:'ihrd,dy 
cl, lCHrlf0: pozf:mky. tld ktorých !3l:i houpocl.lc':sy a ochr'"nln(; 

le':!;;y • v 
ryl:lnfky 
plocflY. 

ktorých sa uskuLočnuje fažba dreva. 
!" r:hovum rýh ;:1 o!;d~,::,d~n(~ hcn::;p. využJvarH:~: 

f. z,l:,L"lvan(: pl,nehy "l nAdvur':L.él 
cJ. ::,;Lavebné pozl,:mky 
h. ostatné plochy 

vodné 

2/ V'Í':Č,k<l !:';::ldzby eliHlC Z pozc:mkov Sd Ltr'Č:UjC pre rok 'tHU4 
Ild.!,;'L(ď:dDvne: 

1, RočnA uaelzba dane z pozemkov u ornej pOdy. chmelnic. 
vinie. ovocných sadov sa určuje vo výške 0,5 % zo 
z/ikLadu darie . 
Základom dane z pozemkov ie cena pôcly. určenA 

vynásoben1m skutočnej v~mery pozemkov v m2 a ceny 
p()dy ., ur(:[:!"lr:,Í zdl m~;:'~ d (H::lvudent,c::j od bontbJVi'lných 
pOdnoukolo<:jtckých jednottek. 

I~o(:!"l;'í Hdd/hd cI;'.'1ťH: Z 

porasLy Hd urCuje vo 
pozemkov za Lrvd16 trávnaté 
výŠke 0.25 % zo základu dane. 

Z,:'tkladolll datI!': ,k: Cf:th''l pôdy 
!;kutof":nc"i vÝTllc:ry pozc::mkov v m~;'" •. '1 

určená vynAsobenJm 
ceny pOdv. 
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za 1 ma a odvedenej od bonitovaných 
p6dno-ekologiokýoh jednotiek. 

3, Ročná sadzba dane z pozemkov u lesných pozemkov, na 
ktorýoh sú hospodárske lesy a oohranné lesy, v 
ktorých sa uskutočňuje ~aäba dreva , u rybnfkov s ohovo_ rýb 
a ostatných hospodársky vyuäfvanýoh vodných plach sa 
určuje vo vý§ke 0,25 % zo základu dane. 
Základom dane je oena p6dy, určená vynásobenim 
skutočnej výmery pozemkov v ma a oeny p6dy, určenej 
za 1 ma a odvedenej od bonitovaných 
p6dno-ekologických jednotiek. 

4, Ročná sadzba dane z pozemkov za kaädý i začatý ma pozemku 
je 
a) 0,10 Sk zo záhrad 
b) 0,10 Sk za zastavané ploohy nádvoria 
o) 0,20 Sk ostatné plochy 
d) u stavebnýoh pozemkooh: 

1, základná sadzba dane zo stavebnýoh pozemkov 
je 1,- Sk. 

2, základná sadzba sa násobf koefioientom 
stanoveným pre jednotlivé mestské časti: 

Mesto Llpt.Mikulá§ - 3,5 
Ondra§ová - 3 
Palúdzka - 3 
Okoličné - 3 
Vitáli§ovce - 2,5 
Sto§ioe - 2 
Ilanovo - 2 
Plo§tfn - 2 
Demänová - 2 
Bodioe - 2 
Andice -Ben ice - 2 

DRUHÁ ČASŤ 
Daň 20 stavieb 

Článok 2 

1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ioh časti 
spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný 
priestor vymedzený podlahou a stropnou kon§trukciou,na 
ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto 
rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré 
sa skutočne uäfvajú. Na daňovú povinnos~ nemá vplyv 
skutočnos~, äe sa stavba prestala uäfva~. 

Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za kaädý i 
začatý m2 zastavanej plochy: 

a, 1,- SK za obytné domy a za ostatné stavby tvoriaoe 
prfslu§enstvo hlavnej stavby ; z Úhrnnej výmery zastavaných 
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plÔch ostatným stavbami , ktoré tvoria príslu§enstvo 
hlavnej stavby, sa odpočíta 16 m2 , 

- základná sadzba dane sa zvy§uje pri viacpodlažných 
stavbách o 0,75 Sk za každé ďal§le nadzemné 
podlažie. 

- základná ročná sadzba zvý§ená o nadzemné podlažie 
sa násobí koeficientom: 3,5 v Meste Lipt.Mikulá§ 

3 v Ondral!ovej 
3 v Okoličnom 
2,5 vo Vitáli§ovciach 
2 v Stol!iciach 
3 v Palúdzke 
2 v Iľanove 
2 v Plo§tíne 
2 v Demänovej 
2 v Bodiciach 
2 v Andiciach - Beniciach 

- vypočítaná daň sa zvyl!uje o 5,- Sk za každý m2 
podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru 
slúžiaceho v obytnom doae na podnikateľskú 
a zárobkovú člnnos~, 

b,- 1,- Sk za stavby poľnohospodárskej 

prvovýroby, skleníky, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej poľnohospodárskej výroby, stavby pre 
lesné a vodné hospdodárstvo, vrátane zariadení pre 
ochranu pred povodňami s výniakou stavieb na 
skladovanie a administratívu. 
Základná sadzba sa zvyl!uje pri viacpodlažných 
stavbách o 0,75 SK za ďall!ie nadzemné podlažie. 

c,- 3,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárkych chát 
a doačekov na individuálnu rekreáoiu. 
Základná sadzba sa zvýl!uje pri Viacpodlažných 
stavbách o 0,75 Sk za každé ďal§ie nadzemné 
podlažie. 

d,- 4,- Sk za samostatne stojace garáže a za 
samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely postavené 
miao obytných do_ov. 
Základná sadzba sa zvy§uje pri viacpodlažných 
stavbách o 0,75 Sk za každé ďal§le nadzemné podlažie. 

e,- 7,50 Sk za priemyselné stavby a stavby, slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a za 
stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu, 
vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s 
s výnimkou stavieb na skladovanie a 
administratívu. 
Základná sadzba sa zvy§uje pri Viacpodlažných 
stavbách o 0,75 Sk za každé ďal§ie nadzemné 
podlažie. 

f,- 15,- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a 
zárobkovú činnos~, skladovanie a administratívu. 



F'rL ddm:.i.n.j~;tr atJ.vnych buduv,jeh. kturé !;:;.ll12:::La d .. i 
rl".'l:Ln(S !3<J uplatní tAto Gaclzba dane:., ak HLl 
buduva využíva prevažne na administratívne d~ely. 
7AkladnA Hadzba Ha zvyšuje u 0.75 Sk prl 
v ,'!:ných uLavbi::lch" z,:.). každé d'dJ.!::'::Lr·;: Iladzr·,::mné 
pndJažtf': . 

e. 3.- Sk a ostatné stavby 
7,:3k l.adl'l::1 !:;,ldzba Ha zvy(;ujc: pr':1 \,)::Ldcpodlažných 
Htavbách o 0.75 Sk za každé ďalšie nadzemné 
poclldžLc) . 

fl<EILA (:ASl 
Daňové účely 

ľ:l,lnuk :{ 
nd~OVÓ dľavy z pozemkov 

MeHtu poskytne da~ové dľavy z vypo~ítanej dane vo výške: 
l. 30 % na pozemky. ktorých hOHpodárske využívanie je 

obmedzené vzhľadom na podkopdnie. ich umiestnenie v 
ubl;:lst~i.. dobýv;:Jc(cl, pr'::Lc!;;tor'ov alebo pô.u:Llml hyq::i.fW1J.ckc.i 
oc:hr:H1Y vody t.r. d I T.I • !:;b.lI:Ji"'ld. ochranu ':.i tvorbu 
ž:LvoLrlého pr·osLrc:cU.d " ::Lch post:thnuL:Ld (::koJo~::J::LckÝITl:i 

k,.:lLduLr·ofdITlJ. fli:ldrnr::rnÝlIl :í.misným zdt:džen:ún, na pozemkv 
rc:kul.Livov,lt·Hé:Lnve!iL:L~nÝIll zlÍrodr"lovaťr:Cm !:, výnLmkou r·ekuJ.···· 
L Lv/ic::LJ pJ nF, jillancovdných zo !c;t,:'iLncho r'ozpor::tu, rla 

rokltl'1Y. výmole, vysoké medze !:, knJv':L!':;!<dm:L ,:'11ebo 
kamcn(m, pAsma ochrany prJrodných lie~~vých zdrojov II. 
a III. stuphd d zdrojov prírOdných minerálnych vOd 
stolových Il. d III. utup~a d na pozemky /H vÝI'1~mkou 

pozf:mkov 7a~';Lav,ulc: j č:auLL obcc:/. n".'!. k-Lor"vch zaf:d.J.::i.. 
:':>illllOubl Lne: ho!:q:l()(:L:ir:Ldc:L r'oTnfc:L vyk on/l'va t poTnohospu .. · 
d"h'sku 'výr'ubu dko !;;vuju hJ.i''lVnÚ č::LnrHJnY. na ':;J(·':norondovt:~ 

p.Lochy, br«·:ho\..!é por,.'luty d:Lrl(: plochv :':;tr'oTllovej Cl 

krov~nd vegeLácJe na nelesných pozemkoch s pOdo-
ochrannou, ekologickou alebo krdj~notvornou runkc~ou. 
Oľdva Ud posk Jen nd základe vyjadrenia priulušného 
or'(;ji:Ínu ;JLéiLnc:.i ;:;pr<Ívy" rozhodnuL:f1ll kt~or'ého bol.o 
hu!;pu(:I,;'ír";:;kf' \"!V1.l2::CvanLc: pozemku ol::lTnr::·:dzc::né_ 

2/ 50 % nd pozemky, kLorých vlasLnJkmi sú soc~Alne odkAzaní 
121 a ak LieLo pozemky sldžia výhradne na ich oHobnd 
poLr·E;;bu. 

Cl.,:'!nok II 
Dahové dľdVY zo uLavieb 

Mesto poskyLne cla~ové dľavy vo výŠke. 

11 50 % z vypoC:ftane dane zo stavby. ktoré zlepšujd utav 
:žLvol:.n(:/,o pru!;Lrcd:La., ak n,.'l t':.lkéto !::;t~<.'lvby n:Le sll 
:;;ub .. Jc:kty puvLrlné Zl) zékona / napr". t:::Lst(: zdrojc': 
clekLr~ckej ener evodnA alebo veterné elekLrAre~. 
uL';)\..Jby vyt.l;~LV' .. l .. j(ICL; bLopl.yny / . 



21 10 % z vypo~Ltanej dane za stavby. ur~ené v druhej ~ast~ 
~1.2. pIsm. b. e. f. v ktor~ch bol zmenen~ systém 
vykurovan~a s pevn~ch palLv na plyn. elektr~ckd energ~u 

alc:bo ,::;y:::;tcSmu. 
nd ohr'ev vody 
pod. I. ,Jk sa v 

vvužLvajdce obnov~teľné zdroje energ~e 
I !:;o] (irTld. vr::ter"nÔ f,:,:ner'qJi1. l:ľ:LoHl,l:;;a a 

dOsledku t~chto zmien v~razne znLži,la 
reba energie. na základe odOvodnenej žiadosti len 

v prvom rldu]eclujt:ícOITl r'uku po :::;korH":c:n:L ZIll::Lc-:n v systr,5mf: 
\)ykurovalltd. 

31 50 % z vypo~itdnej cldne Zd obytné domy vo vldstn:Lctve 
uocL,jlrl(-: udkciz,Jrl~ch obr:anov '::1 tažko zdr'<.'IVot~nF: 

postihnut~ch ob~dnov"držiteľov preukazov zfp a zfP/S ako 
dj prf:;vaŽ!'H': ;,llc:bu tlpLnc: bezvJ/iclnych obr:anov sJljž::Lac:Lch 
nd ich trvalé b~vanie. 

41 50 % z vypo~Itdnej dane za vo vlastnIctve tažko 
zdr~votne post~hnut~ch ob~anov. držiteľov preukazov zfp 
d ZlP/S sldžidce pre motorové vozidlo. použ:Lvané nd ich 
dupr"dvu _ 

51 50 % z vypo~itdnej dane zo stavieb. ktor~ch využitie je 
obmedzené z dOvodu rozsiahlcj rekonštrukcie. stavebného 
UZ;.)VFTU (,lJ"r:bo umLc,:,:;tflc:n:'L,:'l na poclkopanom pozr·:::mku. 
Úľavu poskytne na základe pIuomne_1 odôvodnenej ž~adoutj 
v prvom nd:::;l(:dujúcom roku po skclIú":c:nI t"ekonštrukc:tc:. 

Dar'l jf:: ::;p,laln,j : 

l::J,ánok ~:i 
SpldLnost: dane: 

d. ak ide n da~()vnIka prevcidzkujúceho poľnohospodársku 

,)~rClbu , v troch tk ach a to 2U % ck'lnf'?~ clu :JU. fi .. , 
:lU % danc~ do :3U _ Cj., d !:lU fi: cIdIH:; clo :3U . .lJ.. I:H:';žn(:ho roka. 

b. v ostatn~ch prIpadoch je da~ spldtnci v štyroch rovnak~ch 
upJéitkdch ,J Lo fla.irH':skOr do :3.1.:3." :30. fi. 7 :3U. !:l." 3U .1J .. 
bežného roka, za ktor~ sa da~ vyrubuje. 
Ak ro~n~ da~ vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 50U. Sk 
cl prävrlLch:i 0,;01::)(; !:J Cl/JU, Sk"je fq;ll,atnci do :,),1..:3_ 
bl'::žrlI0hu ruk d. 

c, v ruku ,j';j<l':j ,:;d pr (:CI l:;:uj,:,; ~:;pJ,dtr]()sl: CkH1C: Z ::,LL.:3. :t!:l~J4 
do :3.1.l;j. J.~J!:l!I· 

cl, ;'1 k nebude; d,Ú"'1 ZdP l atcrki V1Y;d:';, jc,: cI;:lt"'luvnJk pov:LnrlV 
7aplatit za každ~ de~ omeškania penále vo v~~kc 0.:3 % 
Z flC,:c1opli)'Lku datle,;. Pr"rh:ilc'~ Ud pClf"':JLa"il:t Zij k ciE:""'] 
uHlcijk;Hlta uelu di'i;'l n,:l,:;J",;c!Ujllcl:;hu po dni. sp]'ltnost:i.. 

puclTa l:i :.JFl Clel:; • h z/ik. 511/1992 Zb. v znenI 
rlc;ukur~~;Jch zlll.L(~rl cl doplnkov ,;:;a pr"e::dJžujc JchoL,:'l nd 
pocl;:HliC: claŕ"luvl':ho PI' LZfl;':HLÍ," v r'oku 1.~:lHt.J du lb . II.l.~J~;J/1 
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f... ak pr·Lznat1:t~·: bud!: pudarH:: polc:hub:·, !:,;t;::lnOvf::nc:j z,::íkonom 
alebo VZN. VVt ubí sa poplatníkovi pOkuta vo v~ške 10 % 
7 vvpo~ítanej dane. 

9. ak poplatník dobrovoľne nepodá pr~znan~e a bude vvzva 
n~ MsÚ k podan~u da~uvéhu pr~znan~a. vyrubí sa 
puplatníkov~ pokuta vo v~ške 30 % z vvpotítanej dane. 

VF<rÁ I'::A:;T 
<;pJ nomuci"lovac:Lc: unt<'1novHn:L,'l 

1/ Mesto mOže V ~nd~v~duálnvch prípadocl, vykonať opatren~a 
na odstránen~e tvrdosti. ktoré bv mohli 70 zákona 
vzni.knlll: . 

I'TATA CAST 
Záverp~né untanoven~a 

C.lánok '/ 

:1/ V~::;(:;Ob(;Cnf: z(iviizrl(~ Ilclr:Lad(::n:Lc tJadobllc1a l1i':':::Lnnost: ::\U d~OHl od 
vVvc;~::;(;nl ,,1 n;:} l~tracIIH:.j tabuli IVlf:·;~;ta. 
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