
NA RIA DEN I E 

me_ta liptovský Mikuláš 

zo 7. mája 1991 č. 2/1991/VZN 

o mie • t n y c h P b P l a t k och 

Nesto Liptovský f'1ikuláš podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni,v znení § 11 
ods.3 píem. d) zákona SNR č. 130/1991 Zb a § 15 zákona Sloven
skej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miostrtych poplatkoch 
vydáva toto 

nar i a den i e 

~lánok 1 

Základné ustanovenie 

Všeobecne záväzné nariadenie svojím obsahom smeruje k plne
niu óloh samosprávy, pritom využíva ekonomický nástroj (poplat~ 
kovú povinnosť) na získanie a zvýšenie vlastných prijmov pre 
'ťinancovanie potrieb obyvateľova rozvoja mesta. Sadzobník po ... 
pletkov slúži ako účinná regulativa na podporu ochrany život
n6ho prostredia. Nariadenie súčasne rešpektuje práva el právom 
chránené záUjmy občanova podnikateľských právnických a fyzic
I~ých osôb. 

Druhy rn1ee-tnych poplatkov 

" ,-

Pre mesto Liptovský Mikuláš ea stanovujú nasledovné mie_tne 
poplatky (dalej len"poplatky"): 
c} poplatok za uživanie verejných priestranstiev, 
h) poplatok za uživanie bytu alebo časti bytu na iné účely 

ako na bývanie, 
cl poplatok za ubytovaciu kapacitu, 
d) poplatok za rekreačný pobyt, 
e) lokalizačný poplatok, 
f) poplatok za psa, 
g) poplatok zo vstupného, 
h) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 

Všetky uvedené druhy poplatkov majú fakultatívnu povahu 
D sú základným zdrojom príjmovej česti rozpočtu mesta. 
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Článok 3 

....... Sadzby poplatkov ... 
I 

III Sadzby poplatkov za úkony spojené spopIatkovou rovinnos
~ou stanovuje sadzobnik poplatkov, ktorý je nedeliteľnou 
súčas~ou tohto nariddenia. 

121 Sadzby poplatkov sú st:novené: 
al pevnou čiastkou - položka l až 3, 5, 6~ 13, 16, 17, 19, 

20 a; b, c; 
bi percentom zo základu určeného pre vyberanie poplatku 

lalebo jeho násobkomi - položka 15, 18, 20 d; 21; 
cl paušálnou sadzbou - položka 4, 7, 8, 9, l), ll, 12, 14 

Isadzby sú určené so zreteľom k polohe; ~rekventovanos
ti, miere znečistenia a veľkosti vyhradeného priestoru; 
paušálna sadzba je použitá z dôvodu zjednodušenia sprá
vy po pla tkul • 

Článok 4 

Splatnos~ poplatkov 

Ili ~re poplatkovú povinnos~ určenú paušálnou sadzbou je roz
hodujÚCi stav k prvému dňu mesiaca alebo týždňa Izačatý 
mesiac, deň počíta sa za celý/. 

121 Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov pri položke l až 
10 sú s01atné v de~ podania žiadosti o osobitné uživanie . 
verejného priestranstva. 

Ili Splatnos~ ostatných poplatkov je stanovená v sadzobníku 
poplatkov pri každej položke samostatne. 

141 Pri vzniku poplatkovej povinnosti po dobe splatnosti v 
priebehu roka sa li položiek II až 14 a 16 uhr9.di popla
tok Ijeho splatná ČdS~/ do 15. ~a prvého mesiaca, ktorý 
naSleduje po dni vzniku poplatkovej povinnosti lu položky 
II po dni udelenia povolenia správnym rozhodnutím, li po
lož1i:Jl 12 a 13 po dni udelenia povolenia, u položky 14[.'0 
dni vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. r~adobudnutím 
majetku podľa osobitných rredpisov, u poloLky 16 po dni 
začatia prevádzky zariadenial. 

151 U položiek 15, 18 a 19 je poplatník povinný rodať na mest
skom úrade priznanie k poplatku. Proti prťpadnej výzve 
mestského úradu na podanie priznania k poplatku a proti 
iným opatreniam predchádzajúcim určenie výšky s3.dzby, ne
možno sa samostatne odvola~. 

Článok 5 

rJhrada poplatkov 

III Poplatky sa mAžu platiť: 

al prevodným príkazom na účet mesta, 

\ 
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bi v hotovosti 
l. poštovou poukážkou na účet mesta, 
2. osobám povereným mestským 'Úradom prijímať od po.·' t

nikov platby s výnimkou paušálnych poplatkov. 
121 Za deň platby sa pov~žuje: 

al pri prevode tíčtu deň, keň sa skutočne vykonal prevod na 
ťarchu účtu platiteľa, 

bi pri platbách vykonaných v hotovosti deň, keň prijal ho
tovosť poštový úrad, peňažný ústav alebo OSObd poverená 
prijímať od poplatníka platby. 

131 Zaplatený poplatok Sd vráti v plnej výške, ak bez zavine
nia poplatníka nedošlo k úkonu, ktorý bol predmetom popla 
ku alebo poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol k tomu 
poplatník povinný. 

141 Poplatok sa nevráti: 
al ak už začal poplatný úkon a ide o paušálny [oplatok 

Itýždenný, mesačný, ročnýl, 
bi ak sa už začal poplatný úkon a k zmene lehoty poplatné

ho úkonu došlo zavinením poplatníka, 
cl ak už začal poplatný ókon, na ktorý bolo vydané povole

nie formou srrávneho rozhodnutia. 
151 Ak vznikne preplatok, vráti sa poplatníkovi príslušná 

čiastka po skončeni roplatného úkonu. 
161 Nárok na vrátenie poplatku Ipreplatkul zaniká uplynutím 

3 rokov od konca roku, v ktorom vznikol poplatok Iprepla
tok/. 

171 Na žiadosť poplatnika maže mesto povoliť lu položky l, 15', 
16, 13 a 20 dl pozhovenie zaplatenia poplatku, ak by boló 
bezodkladné zaplatenie spojené pre dlžníka s vážnou ujmou 
alebo by nebolo možné z iných dAvodov vybrať celý nedopla
tok od dlžníka naraz. Dozhovieť možno aj časť poplatku, 
o ktorej možno očakávať, že sa odpíše /napr. na odvolanie/. 
Z pozhoveného nedoplatku sa nepočítajú penále, dk dlžník 
dodrží termín dodatočnej splátky. 

181 Proti rozhodnutiu o žiadosti o pozhovenie zaplatenia po
platku nie je prípustné odvolanie. 

/91 Ak nebude poplatok zaplatený lodvedenýl včas alebo v správ
nej v;)"ške , mesto poplatok vyrubí dlžníkovi platobným v 
merom a súčasne ho zvýši o 50 %. 

1101 Proti určeniu sadzby poplatku rozhodnutím Iplatobným výme
roml má poplatník právo podať odvolanie na odvolaci orgán 
IOkresný úrad v LiptOVSkom Mikulášil. Odvolanie nemá od
kladný tlČ inok. 

Clánok 6 

Oslobodenie 

III V rozsahu uvedenom v jednotlivých položkách sadzobníka je 
mestský úrad zmocnený poplatok znížiť, zvýšiť, prípadne od 
jeho vyberania upustiť. 



/2/ Mesto mOže v jednotlivtch odôvodnentch prípadoch, k zmier. 
neniu alebo odstráneniu tvrdosti, poplatok znížiť alebo od
pustiť, ak pôjde o poplatné úkony vykonávané orgánmi štátu, 
inými právnicktmi alebo fyzicktmi osobami e to na základe 
podanej písomnej žiadosti. Podaná žiadosť za oslobodenie od 
poplatku nemá odkladný učinok. 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

/1/ Poplatník je povinný neodkladne ohlásiť meatekému úradu 
každu skutočnosť, ktorá má vplyv ne vyberania poplatku. 

/2/ Ak nie je výslovne ustanovené inek~ vzťahujú sa na kona~ 
nie podla tohto nariadenia všeobecné predpisy o aprávnom 
konani. 

/3/ Ozemná platnosť tohto nariadenia je daná územím katastra 
• mesta Liptovský f>likuláš a jeho mestakých časti. 

/4/ Na konanie vo veciach poplatkov aa vzťahujú osobitná pred
pisy (napr. vyhláška NF č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach 
daní a poplatkov, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria
dení, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o prie8tupkoch). 

15/ Zrušujú aa 

niektoré ustanovenia neriadenia č. 1/1988 o parkovaní a 
odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestran
stvách o o zvláštnom uživaní verejných priestranstiev na 
uzemi meste Liptovský Mikuláš 
a/ čl. 7 ods. 1, 2 a 3, 
bi čl. 14 ods. 2, 
c/ čl. 15 ode. 1, 
d/ čl. 16 ods. 6, 
el čl. 18, 
f/ čl. 19, 
gi čl. 24. 

/6/ Toto nariadenie nadobuda učinnoeť 24. mája 1991. 

- o - o - o ~ o -
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S A D Z O B N f K MIE STN Y C H F J P L d T K ~ V 

Poznámky k sadzcbníku 

III Pre účely tohto nari3.denia Sl). verejným priestranstvorp na 
území mesta Liptovský Mikuláš: 
verejné-účelové komLľ.ikácie, miestne komunikácie, komllút-· 
kačná-cestná zeleň, chodníky ciest, odstavné a rarkovacie 
plochy, parkovacie pruhy a pásy, obratištia. , výhybne J ná-
mestia 3. spevnené rozptylové plochy pred objektami dopr3.v-
ného vybavenia, predajných zariadení a služieb. Trhoviská, 
verejná zeleň Is výnimkou cestnej zelenel a detské ihriská 
sú. označované ako "iné verejné priestranstvá", d pretJ nie 
sú predmetom tohto nariadenia. ~odrobnej3ie o nich rojed
náv.sj15. zvláštne predpisy Itrhov,ý poriadok, štatút mesta 
a pod.l. 

121 Pod pojmom centrálna mestská z6na ldalej len CMZ'/ S2 ro
zumie priestor vymedzený územno- plánovac ou doko.men táciol7.. 
sídelného útvaru mesta Liptovský Mikuláš. 

131 Pod pojmom historické jadro mesta ldalej len "HtTT\,F/ S3 ro-
zumie priestor v CMZ s nasledovným ohraničenf~: 
prfstupová verejná komunikácia medzi budovou Okresn~ho po
licajného zboru v LiptOVSkom Mikuláši a roiostavanou 50 
b.j. s obchodnou podstavanosťou, Z~ na ul. Cs. brigády, 
časť ul. Cs. brigády Ijužná stranal, časť ul. Tranovskéha, 
8aťova ulička, časť ul. Obrancov mieru Ivýchodná a západná 
stranal, parkovisko SKL, Park mládeže, časť ul. Sernol:iko-
vej Izápadná strana, areálOV telovýchovy a športu /sever
ná strana/~ časť ul. Leninovej, Č3.sť ul. Jilemnického 
Ijužná stranal, bývalý židovský cintorín Izápadná str~na/, 
časť ul. ~túrovej Iseverná strana po križovatku s ul. ~J()l-· 
léhol, ul. Hollého Ivýchodná stranal, ul. Garbiarska /se
verná strana/ po napojenie na ul. l. mája. 

POPLATOK ZA UŽfVANIE VFBFJ:NFHCJ FRľESTľ.ANSTV A 

P o lož k a l 

Poplatok za umiestnenie skládok Is výnimkol~ skl3.dok do,'T1ovél~,o 
a priemyselného odpadu, ktoré sa zriaa.ujú podľa zvláštú.ycr· 
predpisov I 
al v CMZ za l m2 užív8.~ej plochy 9. deň 
bi na predmestí za l ID užívanej plochy 3 de~ 

Oslobodenie 

:'::0,- Kčs 
5~·- Kčs 

Ili V prí pade skládky uhlia, koksu a pod., určE-ne j nJ. vyku . .ro
vanie objektu pred ktorým je zriadená, sa od popl3tku u
pllšťa pokiaľ doba trvania skládky nie je dlhšia ako ~jedClj 
deň. 
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121 Dd poplatku sa uplíšťa 
al ak skládky sú. určené k údržbe a opravám verejných prie·· 

s trans tiev a ich súčas tí v čase s t .. :movenom na opra'v',}, 
bi ak v ste sús denej individuálnej bytovej výstavQy 

dob~ poplatného ~konu nepresiahne 7 dni po sebe nasle
dujllcich < 

Poznámka 

Skládky zriadené pred úč1c.nosťou tohto u.J.riadenia ,ie ich zria
aovateľ povinný odstrán.ď a to najneskoršie do 30. apríla 1991. 

P o lož k a 2 

Poplatok za umiestnenie stavebného zari 
~ . v 

al v CMZ za l m'- uživd2e;:j plochy 3. den 
bi na prečlmesti za l m užívanej plochy a deň 

8 - Kčs , 
4,- s 

Zmocnenie 

T:'ri stavbe, stavebn:{ch a montážnych prácach 3. pri rekonštruk
cii podzemn~ích vedení sa vyberá poplatok len vtedy, ked dodá
vateľ prác 

bi 

prevý rozsah užívania vymedzený projektom organizácie vý-
stavby bo povolenim stavebného l.íradu lšpecializovaného 
stavebného úradul používať nevyhnutné stavebné plochy a to 
len z plochy, o ktorú sa prekročila dohodnutá plocha, 
rredíži stavebným tÍ.radom /špecializovaným st:lvebným tíradoml 
stanovenú dobu užívania Ipoplatok sa určí podľa položky 2 
za cel~ skutočne užívanú plochu verejného pr stranstva a 
to za dobu, o ktorú bola dohodnutá doba používania prekroče
ná. 

Oslobodenie 

Jd porlatku sa upúšťa, ak doba popl 
7 dnf po sebe nasledujúcich. 

o úkonu nepresiahne 

P o lož k 3. 3 

Poplatok za prťležitostné umiestnenie predajn~ch zariadeni a 
z3riadení slúžiacich n3 poskytovanie služieb Istánky, kiosky, 
predajné pulty, upr3vené motorové voz max. 5 dn{ ro sebe 
nasledujúcic"h 

3.1 v 

l. 
2 . 
3. 
4. 

bi na 

Z3 l užív3nej oehy ':'l. deň 

ct · .... v ~ I'''" pre aJ novJn, casOrlSOV :ol Knl. l : 

pre j potravinárs~ych výrobko~, ovocia, 
občerstvenie OS~, pochRdzkový dajl 
predaj priemyse o tO\73.rU, suvenÍl"ov 

,.:J. t' ,? , . lh· ..::l " preu;,18s l za ..L m~ lvaneJ p oe Y d L,en 

10,
zelene20,-

30, -
40 J -

Kčs 
s 
s 

Kčs 
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l. predaj novin, časopisov a kníh 
2. predaJ potraviLárskych výrobkov, ovocia, 
3. občerstvenie Ikiosk, pochôdzkový predaji 
4. predaj priemyselného tovaru, suvenírov 

Zmocnenie 

3,
zelen.5,-

10 -, 
20,-

Kčs 
Kčs 
,,·čs 

.,';-;s 

Pri poriadaní jednorázov~ích akcií Ijarmoky, predajné výstavy I 
sa sadzby poplatkov položky 3 zvyšujú o 50 %. 

Poznámka 

V prípade zmiešaného tovaru stanoví sa výška poplatku podľa 
druhu tovaru zaradeného do vyešej poplatkovej skupiny. 

P o lož k a 4 

Za dlhodobé umiestnenie predajn~ch zariadeni a zariadeni, ktoré 
slúžia na POsy~tovanie služieb IstánbJ, kiosky, predajné pulty, 
upravené motorové vozidlál, sa stanovuje paušálny poplatok 

al do 16 m2 predmestie CMZ HJM 

l. týždenný 
2. mesa~ný 
3. ročný 

bi od 16 do 72 
l. týždenný 
2. mesačný 

m2 

250,- Kčs 500,- Kčs 750,- Kčs 
500,- Kčs 1.000,- Kčs 1.500,- Kčs 

3.000,- Kčs 6.000,- Kčs 9.000,- Kčs 

800}- Kčs 
1.6001- Kčs 
9.50'),- Kčs 

1.600,- Kčs 2.400,- Kčs 
3.200,- Kčs 4.800,- Kčs 

19.000,- Kčs 28.500,- Kčs 3. ročný 
? 

cl nad 72 m~ 

l. týždenný 
2. mesačný 
3. ročný 

1.200,- Kčs 
2.500,- Kčs 

15.300,- Kčs 

2.500,- Kčs 3.700,- Kčs 
5.000,- Kčs 7.500,- Kčs 

30.600,- Kčs 45.900,- Kčs 

Poznámky 

111 Občerstvenie môže byť zriadené tiež ako dorlňujúca časť 
prevádzky alebo strediska l-credajné oknol, prípadne ako 
pochAdzkový predaj Inapr. z predajných košovi. 

121 V pripade ambulantného predaja potravín z upravených mo
torových vozidiel Id.alej len "mobilné zariadenia"l sú vý
robné organizácie i sllkromn-( podnikatelia povinní dodr
žať najma tieto zásady: 
al vedúci mobilného zariadenia musí mať dokladyopAvode 

predávaných poži"ll8.tín, vizitku s menom :::1 bydliskom; 
bi tovar sa môže predávať iba v originálnom malospotrebi

teľskom balení, bez dalšieho porcovania; 
cl tovar sa nesmie pr~dávať po uplynutí záručnej doby; 
dl mliečne výrobky, maso lIen balíčkovél, hydina musia 

b ť t 'l l l· ri ' • 1. neus a e c n:C:L.ene, 
el makké a cukrárens ~~é druhy tovaru, 3ko šľahačkové vý

robky, zmrzliny, ale aj šaláty a výrobky z mletého 
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-, 
masa, sa ambulantným sp8sobom nesmu predávat'; 

fi Dredávajuci musí mať u seba zdravotný preukaz, oblečený 
ochranný odev a dodržiavať osobnu hygienu; 

gi podmienky predaja stanovené pod písm. al až fi platia v 
celom rozsahu aj pre položku 3 tohto nariadenia. 

P o lož k a 5 

poplatok za umiestnenie 2eklamného zariadenia sa stanovuje 
vo viške 10,- Kčs za l m ~živaného verejného priestranstva 
a den. 

Poznámk-ý 

III Za reklamné zariadenie podľa položky 5 sa považujú písom
né, obrazové, svetelné a zvukové oznámenia umiestnené 
alebo prevádzkované na verejných priestranstvách. 

121 Uživanou plochou sa rozumie nie len plocha zabratá pôdo
rysom reklamného zariadenia, ale aj plocha nevyhnutná 
pre zabezpečenie jeho údržby. 

P o lož k a 6 

Poplatok za krátkodobé umiestnenie atrakcii Ikolotoče, hoj- -
dačky, autodráhy, strelnice, herne a pod.1 max. do 5 dní po 
sebe nasledujúcich 
al v CI\1Z za l m2 užíva~e j plochy a deň 
bi na predmestí za l fi uživanej plochy a deň 

Zmocnenie 

15,- Kčs 
8,- Kčs 

Pri poriadaní jednorázových akcií Ijarmokyl sa sadzby poplat
kov stanovujú 
al v CMZ za l m2 užíva~ej plochy a deň 
bi na predmestí za l m llžívanej plochy a deň 

P o lož k a 7 

Poplatok za dlhodobé umiestnenie atrakcií 

35,- Kčs 
15,- Kčs 

al v CMZ za l m2 užívanej plochy paušálny poplatok 
l. týždenný 50,- Kčs 

150,- Kčs 
800,- Kčs 

2. mesačný 
3. ročný 

bi na predmestí za l m2 užívanej plochy paušálny 
l. týždenný 
2. mesačný 
3. ročný 

poplatok 
30,- Kčs 
80,- Kčs 

450,- Kčs 
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P o lož k a 8 

Poplatok za umiestnenie zariadení lunaparkov 
al do 2000 m2 uŽív. ~lochy pa.ušálny denný roplatok 
bi od 2:)00 do')6000 m :\ 
C I nad 6000 m'- " 

P o lož k a 9 

?oplatok za umiestnenie zariadení cirkusov 
') 

al do 2000 m~ užíva ~lochy paušálny denný poplatok 
bi od 2000 do 6'JOO m " 
cl nad 6000 m2 - II -

P o lož k a 10 

, . 

1.500,- Kčs 
2.500,- Kčs 
5.000,- Kčs 

1.200,- Kčs 
1.800,- Kčs 
3.680,- Kčs 

Poplatok za trvalé parkovanie motorových a prfpojných vozidiel 
mimo verejných parkovíSk s organizovanou prevádzkou 
al u osobného, dodávkového automobilu, prfvesu a ich vrakov 

paušálny mesačný poplatok 30,- Kčs 
bi II nákl9.dného automobilu, autobusu a ich vral{ov 

paušálny mesačný porlatok 
cl 11 motocykla a jeho vraku 

60 - Kčs , 
paušálny mesačný poplatok 15,- Kčs' 

Poznámka 

Trvalým parkovaním vozidla, podl'a tohto nariadenia, sa rozumie 
súvislé státie vozidlom právnickej alebo fyzickej osoby Imoto
rové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný prívesl na tom 
istom mies po dobu dlhšiu ako tri mesiace. 

P o lož k a II 

Za umiestnenie prenosnej plátennej geraze pre osobný automobil 
na vyhradenvch miestach sa stanovuje paušálny ročný poplatok 
6QO,- Kčs. 

Zmocnenie 

Poplatok podľa položky II sa znižuje na 180,- Kčs u d0chodcov 
aleho telesne postihnutých občanov s označenfm vozidla č. Ol, 

alebo 03 Ivyhláška č. 99/1939 Zb. o pravidlách cestnej pre
mávky v zneni neskorších rredpisov/. 

Splatnos'ť 

Por1atok sa plati bez vyrubenia a je splatný k 31. marcu bež
ného roka. 
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P o lož k a 12 y .. i 

Za vyhradenie jedného parkovacieho miesta na verejnom parkovis
ku s organizovanou prevádzkou, pre osobný alebo dodávkový auto
mobil, sa stanovuje paušálny ročný poplatok 900,- Kčs. 

Splatnosť 

Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný k 31. januáru be 
ného roka. 

P o lož k a 13 

Za vyhradenie jedného parkovacieho miesta mimo verejných parko'T 
ví sk s organizovanou prevádzkou sa stanovujú nasledovné ročné 
sadzby poplatku 
9.1 osobné automobily 
bi nákladné automobily 

l. bez prívesu 
2. s prívesom 

cl autobusy 
dl traktory 

Splatnosť 

240,- Kčs 

420,- Kčs 
540,- Kčs 

900,- Kčs 
360,- Kčs 

Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný k 31. januáru bež
ného roka. 

P o lož k a 14 

Pre verejné parkoviská s obmedzenou dobou parkovania Sd určuje 
jednotný paušálny ročný poplatok za jedno parkovacie miesto vo 
výške 120,- Kčs 

Splatnosť 

Porlatok sa plati bez vyrubenia ~ je splAtný k 31. januáru bež
ného rok'3.. 

POPLATJK ZA UŽíVANIE BYTU ALIBO C!ASTI BYTU NA INÉ TjC;ELY AKO N.ti 
BÝVANIE 

r ol o ž k a 15 

Za užívanie bytu alebo časti bytu na iné líčely ako na bývanie 
sa stanovuje ročná sadzba poplatku 
al v HJM vo výške 4-násobku ročnej úhrady za takto užívaný byt, 
bi v CMZ Imimo HJMI vo výške 3-násobku ročnej lÍhrady Z8. t3kto 

užívaný byt, 
cl na predmestí vo výške 2-násobku ročnej úhrady za t3.kto i

vaný byt. 
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Splatnosť 

Poplatok Ijeho s~latná časťl sa plati bez vyrubenia štvrťroč
ne a to do 15. dna prvého mesiaca, ktorý nasleduje po pOSled
nom dni štvrťroka It.j. 15.1., 15.4., 1.5.7., 15.10. bežného 
roka/o 

Oslobodenie 

Od poplatku sa oSlob\)dzujlJ zdravotnícke a sociálne zariade
nia a zariadenia spojov. 

Poznámky 

Ili Uživanim bytu ale bo čas ti bytu na iné '1čely ako na b:(rva
nie Itzv. byty odňaté svojmu p·~vodnému účelul sa rozumie 
užívať byt alebo časť bytu ako kanceláriu, ateliér, le
kársku ordináciu, prevádzku, skladište a pod. pokiaľ zme-

. na nebola prejednaná stavebným dradom ako zmena stavebné
ho projektu. Medzi tieto byty nepatria cracovne vedeckých 
a umelec!fých pracovn:í kov, ktoré sa posľl.dzujú 3ko súčasť 
bytu s vačšou obytnou plochou. 

121 Ročná úhrada za užívanie bytu sa určí podľa vyhlášky č. 
60/196.1 Zb. o úhrade za užívanie bytu ct za služby spoje
né s užívanfm bytu v zneni neskorších predpisov 
al násobkom plochy ~eho obytných a vedľajších miestností 

a sadzieb za l ID týchto p16ch, 
b/ ročnými sadzbami za jeho základné prevádzkové zariade

nie a za ostatné zariadenia a vybavenie, 
cl zvýšenie alebo zníženie so zreteľom na jeho kvalitu. 

131 Poplatník je povinný poplatok si sám vypočftať a pred 
začatím poplatného tíkonu, formou prihláseni3. k poplatku, 
vykonať na mestskom l1rade ohlasovaciu pov innosť • 

/41 Poplatok platí užívateľ bytu. Spoluužívatelia ručLi za 
poplatok spoločne a nerozdielne. Poplatok platí podnájom
ník, ak časť bytu užíva k iným účelom než na bývanie. 
~asťou bytu sa rozumie aspoň jedna celá miestnosť, nie 
časť miestnosti. 

POPLATOK ZA UBYTOVACIU KAPACITU 

P o lož k a 16 

Za ubytovaciu kapacitu rekreačného alebo školiaceho zariade
nia sa stanovuje poplatok podľa tried Ivybavenia, úrovne a 
rozsahu pos kytovan,!ch služie b - +, ++, +++1 vo výške 
a! rekreačný objekt +++ •••••••.•• 1,- Kčs za každé lAžko a deň 
bi rekreačný objekt +, ++ ••••••• 50 hal. za každé l~žko a deň 

SplatnOSť 

Poplatok sa plati bez vyrubenia ročne a Je splatný k 31. marcu 
bežného roka. 
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Poznámka .. 
Rekreačný objekt Izariadeniel je stavba určená na rekreačné 
účely Ichata, zrub, chalupa!" ktorá spfňa klasifikačné znaky 
na zaradenie do tejto kategorie podľa ON 73 5412. 

POPLATOK ZA REKREACNÝ PVWT 

P o lož k a 17 

Poplatok za rekreačný pobyt Iprechodné ubytovaniel sa stano
vuje podľa lmtegórií Idruhu ubytovacích zariadení I a tried 
lpodľa vybavenia, úrovne a rozsahu poskytov:3.ných služieb -
+, ++, +++, ++++, +++++1 vo výške 
al 12,- Kčs za osobu a deň - HOTEL +++, ++++, +++++ 

- HOTEL GARNI +++ 
- ~.iOTEL +++, ++++ 

bi 10,- Kčs za osobu a del; - HOTEL ++ 
- HOTEL GARNI ++ 
- MOTEL ++ 

cl 8 - Kčs za osobu a deň - HOTEL + , 
- HOTEL GARNI + 
- MOTEL + 

dl 6 - Kčs za osobu a deň - U8YTOVANIE V SÚKROMí +++ , 
der~ 

, , 
el 4,- Kčs za osobu cl - UBYTOVANIE V S UKR OľJiI +, ++ 
fi 2 -, Kčs za osobu a deň TURISTICKÁ UBYT OV r1A +, ++ 

- CHATOV Á OSADA +, ++, +++ 
- KEMPING +, ++, +++, ++++ 

Splatnosť 

Poplatok sa plati bez vyrubenia ~tvrťročne a to do 15. dňa 
prvého mesiaca, ktorý nasleduje po poslednom dni štvrťroka 
It.j. l~.l., 15.4., 15.7., 15.10. bežného roka/~,Deň rrícho
du a den odchodu sa do doby pobytu nezapočftavaJu. 

Oslobodenie 

Od poplatku só oslobodenf: 
al nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preuk3.zu ZŤP/S 

Izdravotne ťažko postihnutý so sprievodoml a ich sprievod
covia, 

bi chorá osoba, ktorej sa poskytuje kópeľná starostlivosť 
v rámci pracovnej neschopnosti, 

cl osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobit
nV-ch predpisov, 

dl vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, jeho manželka 
Imanželi , príbuzný v rriamom rade, sllrodenec J. manžel 
Imanželkal týchto osAt a ich deti, 

el osoba do 18 rokov veku, 
f I príbuzný v priamom ra.de :::\ slírodenec ubytovateľa ~lebo 

jeho manželky Imanželal a manželia týchto os~b a ich deti, 
gi občania starší ako 70 rokov alebo osoby, na ktoré priná

ležia prídav ky na deti Iv,'ŕchovné/. 
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Poznámky 

III Za miesto sústredeného cestovného ruchu pre účely tohto 
nariadenia sa považuje priestor, v ktorom sa realizuje 
pobytový cestovný ruch Ispojený s prenocovaníml, t. zn. 
priestor, v ktorom sa nachádza zariadenie prechodného 
ubytovania bez ohľadu na formu jeho vlastníctva. 

121 Ubytovateľ je povinný stanovený poplatok včas vybrať a 
za poplatok ruči. 

131 Ubytovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osBb 
prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadeni, osôb oslo
bodených od poplatku a osôb pri výkone ľo~olania Ifunk
ciel pri pracovných ISluŽobných/cestách. 

LOKALIZACNÝ POPLATOK 

P o lož k a 18 

Sadzba lokalizačného poplatku pre rok 1991 sa stanovuje nasle
dovne: 
al právnické a fyzické osoby, ktoré začali podnikať po l. l. 

1990 - 5 % ročne zo sumy rovnajúcej sa ročnému najomnému 
za užívanie priestorov slúžiacich na podnikateľskú čin
nosť-

bi u prävnických a fyzických osôb, ktoré začali podnikať po . 
l. 1. 1991 sa pre rok 1991 upúšťa od poplatku; 

cl u ostatných právnych subjektov sa stanovuje poplatok vo 
výške 10 % ročne zo sumy rovnajúcej sa ročnému nájomnému 
za užívanie priestorov, ktoré je v mieste obvyklé. 

Sadzba lokalizačného poplatkU pre rok 1992 sa stanovuje nasle
dovne: 
al právnické a fyzické osoby, ktoré začali podnikať po 1. l. 

1991 - 5 % ročne zo sumy rovnajllce j sa ročrJ.ému nájomnému 
za užívanie priestorov slúžiacich na podnikateľskú čin
nosť; 

bi v ostatných prípadoch sa stanovuje poplatok vo výške 10 'Jb 
ročne zo sumy rovnajúcej sa ročnému nájomnému za užívanie 
priestorov, ktoré je v mieste obvyklé. 

Obvyklá výška nájomného sa stanovi podľa platných právnych 
úprav'2t.j. z maximálnej výšky vypočítanej z ročných sadzieb 
za l m podlahovej plochy nebytového priestoru. Pre HJM la 
vytypované lokality, kde možno dojednať nájomné bez obmedze
nia. jej maximálnej výšky/sa obvyklá výška nájomného určí 
ročne, ako priemerná výška nájomného v danej lokalite z pred
Chádzajúceho roka. 

SplatnOSť 

Poplatok /1/12 stanovenej ročnej sadzbyl S9 platí bez vyru
benia v mesačných splátkach vždy do 15. dňa naSledujúceho 
mesiaca. 
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Oslobodenie 

Od poplatku SÚ oslobodené zariadenia na základnú činnosť spojov, 
železničnej, autobusovej 3 mestskej hromadnej dopravy. 

Poznámky 

Ili Poplatok platí užívateľ alebo vlastník objektu, ktorý v ňom 
vykonáva podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť. 

121 Pri stanovení konkrétnej sadzby poplatku mesto zohľadní at
raktívnosť umi~stnenia zariadenia podniku IHJM, CMZ, pred
mestiel a najma prospe~nosť, ktorú podnik mestu prinesie. 
Cieľom poplatku je teda vyjadrenie efektu, ktorý vzniká 
podnikateľovi z práva umiestniť svoj podnik na územi mesta. 

131 Poplatok sa platí za umiestnenie kancelárie, prevádzkárne, 
obchodných priestorov, skladu a pod. podľa diferenciácie v 
bode 12/. 

141 Poplatník je povinný do 15 dni od začatia podnikateJ:skej 
činnosti Iresp. do 15 dni od vyhlásenia tohto nariadenia, 
ak už činnosť začali formou prihlásenia k poplatku na 
mestskom úrade vykona~ ohlasovaciu povinnOSť, ak nie je v 
nariadení stanovené inak. 

POPLATOK ZA PSA 

F o lož k a 19 

Vlastník Ichovateľl psa staršieho ako 6 mesiacov podľa miesta 
trvalého pobytu plati ročný poplatok vo výške 
al v bytovke lobytnom domel 700,- Kčs 
bi v rodinnom dome 

l. v CMZ 300,- Kčs 
2. na predmestí Ivčítane rodinných domov na 

ul. Fučíkovej a časti ul. Vrbickej - severná 
strana od ul. Rorbisovej po ul. Kollárovul 200,- Kčs 

Zmocnenie 

Ili Sadzba pop~atku za psa, ktorého vlastník je členom poľov
nfckeho zvazu alebo kynologického klubu ZT~Č Slovenska sa 
stanovuje vo výške 100,- Kčs. 

121 Pre vlastníkov psov poberajl1cich invalidný, stsrobný d 
vdovský dôchodok sa stanovuje sadzba poplatku 

131 

al v bytovke lobytnom domel 200,- Kčs 
bi v rodinnom dome 100, - Kčs 

Sadzba poplatku za druhého a každého aalšieho psa sa zvy'" 
šuje o 50 %. 

Splatnosť 

Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný k 31. máju bež-
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ného roka. Ak nastala skutočnosť, ktorá zakladá povinnoS-i:: ~.J
platníka platiť poplatok po 31. máji bežného roka, lehota 
splatnosti poplatku začf.na plynúť dňom l. januára a končí 31 < 

májom nasledujúceho roka. 

Oslobodenie 

Ili Od poplatku sa oslobodzuje lna základe uplatneného nároku 
na oslobodenie I nevidomá osoba, ktorá psa používa na spre
vádzanie alebo ochranu, dAchodca s príjmami na hranici ži~ 
votného minima, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/8 ct 

ZŤp, vlastníci, ktorí chovajú psov pre vedecké účely, pre 
potreby ozbrojených a policajných zložiek, červeného kríža 
a horskej služby. 

121 Oslobodenie od poplatku trvá len po dobu, po ktorú trvá 
d0vod oslobodenia. Ak prejde pes do držby inej fyzickej 
alebo právnickej osoby, povolenie oslobodenia alebo zní·
ženia poplatku zaniká 9. nový vlastník musi podať znovu 
žiadosť. 

Účel poplatlm 

So zreteľom na zdravotné a bezpečnostné dôvody musí byť na 
mestskom úrade vedená presná evidencia psov. Poplatok do ur
čitej miery reguluje počet psov v hustej zástavbe, kde by 
mohli psi v neprimeranom množstve znepri jem110vať život obča
nov. Hlavný význam poplflUm však je v tom, že podporuje chov 
a výcvik plemenných psov. Ciastočne S11 z neho hradené nákla
dy na udržiavanie čistoty verejných priestraĽstiev. 

Poznámky 

Ili Vlastník Ichovateľl rsa je povinný, do 15 dní odo dňa 
kedy vznikla povinnOSť poplatníka zaplatiť por tok, vy
konať prihlásenie k poplatku na mestskom úrade 3 splniť 
tak predpísanú ohl:3.s ovaciu pov innosť • 

121 Mestský úrad za úplatu vydá poplatníkovi Ipo zapl~teni 
poplatkul "známku" s vyznačením názvu mesta a evidenčným 
číslom psa. Držiteľ psa je potom povinný zaistiť, aby pes 
"známku: 1 skutočne nosil. 

POPLATOK ZO VSTUPNÉH:) 

P 0·1 o ž k ct 20 

Sadzba poplatku zo vstupného sa stanovuje pri 
al jednorázovej kultúrnej akcii zábavného chara.kteru 
bi pri poriadaní burzy 
cl pri poriadaní predajných výstav 
dl pri poriadani opakovamŕch kul tlirnych produkc i i 

zábavného a komerčného charakteru Inajmä 1:lLJ.dobné 
produkcie spojené s tancoml vo výške 2) '% zo zisku 
z vybraného vstupného 

20C~- Kčs 
300;- Kčs 
500, _. Kčs 
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Splatnosť 

III Poplatok v bode dl, bi, cl sa pl~tí pred začatim poplatné·
ho úkonu. 

121 Poplatok v bode dl sa platí bez vyrubenia 3. je splatn~ 
mesačne do 15 dňa prvého mesiacd] ktorý fi~s:eduje pc dni, 
kedy poplatková povinnosť vzni 

Oslobodenie 

Od poplatku sú oslobodené divadelné a filmové predstavenia, 
hudobné koncerty, estrády, umelecké výstavy, tanečné kurzy, 
kvalifikačné arekval kačné kurzy ct vedecko-informatívne 
prednášky. 'Oalej sú od poplatku oslobodené ,športové akc a 
kultúrne akcie" ktorých celý výťažok je určený n3 clurí t:ttiv
ne a verejnoprospešné účely. 

POPLATOK Z PREDAJA ALKOI-IOLICKYCn fi! ~POtTOV A 
, 

TúBAKOVYCn 

P o lož k a 21 

Sadzba poplatku z pred3ja "3lkoholických nápojov 3. tabakových 
výrobkov sa stanovuje v o v~;rške 10 % ročne z predajne j ceny 
týchto výrobkov. 

Splatnosť 

Poplatok sa platí bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dAa 
prvého mesiaca, ktorý naSleduje po roslednam dni štvrťroka 
It.j. 15.1., 15.4., 15.7., 15.l0. bežného rokal. 

Poznámky 

III PopIstok plat právnické a fyzie osoby vykonávajúce 
pohostinSké služby v odbytovýcl: strediskách verejného 
stravovania Ireštaurácia, jedáleň so samoobs , 01l-
fet, bistro, dennJ bar, občerstvenie; pivnica /~ýčBp 

• / ' • .... ., v " v 'b ,ď r.' t 'll plva/ , Kavlaren, vlnaren, l10cny ,arľ, v ramCl K oryc" 
predáva;}lí alkoholické Q~je a taba é výrobky" 

/21 Poplatník je povinnv viesť preukázateľn:l evid811C pri 
moV zvls,št z rrcdaja alkoholických l';8.pojov :1 zv šť z 
rred;-~~ia tabakových výrobkov" 

lVG"J;-';r. zander Slafkov~ký v.r. 
primátor mes 


