
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Liptovský Mikuláš 

Č. 1 /2005/ VZN 
z 3. februára 2005 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš 
Č. 14/2004NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v zneni neskoršich predpisov a zákona Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 
všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš Č. 14/2004NZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa meni a doplňa takto: 

1. V § 19 odsek 5 znie: 
,,(5) Sadzba dane za umiestnenie zariadení 

a) na poskytovanie jedál a nealkoholických nápojov 
určených na priamu konzumáciu na mieste 

b) na poskytovanie piva a vína 
určených na priamu konzumáciu na mieste 

2. doplňa sa nový § 28a v znení: 
,,§28a 

Oslobodenie 

15,00 Sk/m2/deň, 

30,00 Sk/m2/deň." 

Od poplatku sú oslobodené elektronické prístroje určené na počítačové hry, na ktorých je možný 
aj prístup na internet. Podmienkou na poskytnutie oslobodenia je zákaz podávania, predaja 
a konzumácie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a zákaz fajčenia v celom zariadení 
počas prevádzkovej doby zariadenia". 

3. V § 33 ods. 2 písmeno a) znie: 
"a) pre zásobovanie 

aa) dodavateľsky 
ab) vlastným vozidlom 

300.- Sk/rok 
100.- Sk/rok 

4. V § 36 sa za slovo odpady vkladajú slová: "okrem elektroodpadov" 

30.- Sk/mesiac, 
10.- Sk/mesiac." 

5. V § 37 ods. 2 plsm. a) sa vypúšťa časť za bodkočiarkou: "ak nedošlo k určeniu zástupcu 
alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatOk 
pre mesto vyberie". 

6. V § 41 odsek 1 znie: ,,(1) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom a ak poplatník preukáže, 
že využíva množstvový zber, mesto poplatok vyberie na základe vydaného rozhodnutia". 



7. V § 41 ods. 2 vypúšťajú sa slová: "alebo na zánik poplatkovej povinnosti," 

8. V § 43 odsek 2 znie: ,,(2) Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižšr ako 100,-Sk." 

Čl. II 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
dňa 3.februára 2005. 

Čl. III 

Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005NZN, ktorým sa mení a dopfňa VZN Č. 14/2004NZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nadobúda účinnosť15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v meste. 

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
primátor mesta 
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