
Mesto Liptovský Mikulái podra § 16 zák. SNR č. 644/1990 Zb. 
o miestnych poplatkoch zák. č. 72/1992 Zb •• ktorým sa citovaný zákon menf 
a dopfňa s Jl!)užitrm § 11 ods. 3 pfsm. g zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenf 
v znenf neskorlfch zmien a doplnkov vydáva dňa 28.6.1992 pre územie mesta 
Liptovský Mikulái toto 

Clánok 1 
Základné ustanovenie 

Vleobacne záväzné nariadenie svojfm obsahom smeruje k plneniu úloh 
samosprávy. pritom využfva ekonomický nástroHpoplatkoýú povinnosť) na zfskanie 
a zvýlenie vlastných prijmov pre financovanie potrieb obyvaterov a rozvoja mesta. 
Sadzobnrk poplatkov slúži ako účinná regulatfva na podporu ochrany životného 
prostredia. Nariadenie súčasne reipektuje práva a právom chránené záujmy 
občanov a podnikaterských právnických a fyzických osôb. 

Clánok 2 
Druhy miestnych poplatkov 

Pre mesto Liptovský Mikulái sa stanovujú nasledovné miestne poplatky (ďalej 
len "poplatký'): 
a) poplatok za užfvanie verejných priestranstiev, 
b) poplatok za užfvanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie, 
c) 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, 
i) poplatok z reklamy, 
j) poplatok za zábavné hracie automaty, 
k) poplatok za predajné automaty. 

Vletky uvedené druhy poplatkov majú fakultatrvnu povahu a sú základným zdrojom 
prijmovej časti rozpočtu mesta. 
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elánok 3 
Sadzby poplatkov 

(1) Sadzby poplatkov za úkony spojené spopiatkovou povinnosťou stanovuje 
sadzobnfk poplatkov. ktorý je nedeliternou súčasťou tohto nariadenia. 

(2) Sadzby poplatkov sú stanovené: 
a) pevnou čiastkou: položka 1 až 3. 5. 9. 10. 12. 15. 16. 18. 19 ods.2. 

20 ods. 2.3. 21 ods. 2 prsm. b.c. 22. 23 ods. 2 prsm. a.b. 
b) percentom zo základu určeného pre vyberanie poplatku (alebo jeho 

násobkom): položka 14. 17. 19 ods. 3. 20 ods. 1. 21 ods. 2 prsm. a.d.e.f. 
23 ods. 2 prsm. C. 

c) pauiálnou sadzbou: položka 4. 6. 7. 8. 11. 13 (sadzby sú určené so 
zreterom k polohe. frekventovanosti. miere znečistenia a verkosti 
vyhradeného priestor; pauiálna sadzba je použitá z dôvodu zjednoduienia 
správy poplatku). 

elánok 4 
Splatnosť poplatkov 

(1) Pre poplatkovú povinnosť. určenú pauiiálnou sadzbou. je rozhodujúci stav 
k prvému dňu mesiaca alebo týždňa (začatý mesiac alebo deň sa počrta 

ako celý). 
(2) Poplatky uvedené v sadzobnfku poplatkov pri položke: 1.2.3.4.5.6.7.8.11.12 

sú splatné v deň udelenia povolenia na osobitné užrvanie verejného 
p-riestranstva. ktoré vydá na základe žiadosti poplatnfka Mestský úrad 
(ďalej len "MsÚ"). 

(3) Poplatky uvedené v sadzobnfku poplatkov pri položke 9 sú f "Iatné: 
a} v deň udelenia povolenia. ak o povolenie poplatnfk požiada, 
b} v lehote určenej v platobnom výmere, ktoré mesto vyrubr na základe 

oznámenia oprávnených osôb. 
(4) Poplatky uvedené v sadzobnfku poplatkov pri položke 10 sú splatné 

v lehote určenej v platobnom výmere, ktoré mesto vyrubf na základe 
oznámenia oprávnených osôb. 

(5) Splatnosť ostatných poplatkov je stanovená v sadzobnfku poplatkov pri 
každej položke samostatne. 

(6) K poplatkom. uvedeným v sadzobn íku poplatkov pri položke: 
13.14.15.17.18.19.20.21.22.23 poplatnfk je povinný podať priznanie, na 
základe ktorého MsÚ vydá platobný výmer. 

(7) Ak sa priznanie (ohlásenie) k poplatku nepodalo včas. MsÚ je oprávnený 
zistiť základ poplatku a určiť poplatok podra pomôcok. ktoré má po ruke. 
alebo ktoré si zaobstará. 
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(8) Proti prrpadnej Ýýzve MsÚ na podanie priznania k poplatku a proti iným 
opatreniam predchádzajúcim určenie výiky sadzby. nemožno sa samostatne 
odvolať. 

elánok 5 
Úhrada poplatkov 

(1 ) Poplatky sa môžu platiť: 

a) prevodným prfkazom na účet mesta. 
b) v hotovosti: 

1. poitovou poukážkou na účet mesta. 
2.osobám povereným mestským úradom prijfmať od poplatníkov 

platby maximálne viak len do výiky 10.500.-Kčs. 
(2) Za deň platby sa považuje: 

a) pri prevode z účtu deň. keď sa skutočne vykonal prevod v. prospech účtu 
mesta Upt. Mikuláii. 

l) pri platbách vykonaných v hotovosti deň. keď prijal hotovosť poitový 
úrad. peňažný ústav alebo osoba poverená prijfmať od poplatnfka platby. 

(3) L. ')Iatený poplatok sa vráti v plnej výike. ak bez zavinenia poplatnfka nedoilo 
k úkonu. ktorý bol predmetom poplatku alebo poplatok bol zaplatený bez 
toho. aby bol k tomu poplatnfk povinný. 

(4) Poplatok sa nevráti: 
a) ak už začal poplatný úkon a ide o pauiiálny poplatok (týždenný. mesačný. 

ročný). 

b) ak sa už začal poplatný úkon a k zmene lehoty poplatného úkonu doilo 
zavinením poplatnfka, 

c) ak už začal poplatný úkon. na ktorý bolo vydané rozhodnutie. 
(5) Ak vznikne oprávnený preplatok. vráti sa poplatnfkovi prísluiná čiastka po 

skončení poplatného úkonu. Oprávnený preplatok je preplatok. ktorý vznikol 
nezanedbaním ohlasovacej povinnosti. 1) 

(6) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zaniká uplynutím 3 rokov od konca 
roku. v ktorom vznikol poplatok (preplatok). 

(7) Na žiadosť poplatníka môže mesto povoliť (u položky 17.18) pozhovenie 
zaplatenia poplatku, ak by bolo bezodkladné zaplatenie spojené pre dlžníka 
s vážnou ujmou alebo by nebolo možné z iných dôvodov vybrať celý 
nedoplatok od dlžnfka naraz. Pozhovieť možno aj časť poplatku. 

(8) O žiadosti. ktorú je poplatnfk povinný predložiť písomne eite pred vyrubením 
poplatku platobným výmerom. rozhoduje mestské zastupiterstvo. 
Z pozhoveného nedoplatku sa nepočítajú penále. ak dlžnfk dodržr termín 
dodatočnej splátky. 

(9) Proti rozhodnutiu o žiadosti o pozhovenie zaplatenia poplatku nie je pr(pustné 
odvolanie. 
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(10) Ak nebude poplatok zaplatený včas alebo v správnej výike, mesto bude 
účtovať poplatnIkovi sankciu vo výike 50 % z vyrubeného poplatku. 

{ll) Proti určeniu sadzby poplatku rozhodnutfm (platobným výmerom) má 
poplatnfk právo poda! odvolanie na odvolacC orgán (Okresnf ťirad 

v Uptovskom Mikulá§i) prostrednfctvom orgánu, ktorý ho vydal (mesto 
UpiMikulá§). Odvolanie nemá odkladný llčinok. 

Článok 6 
Oslobodenie 

(l) V rozsahu uvedenom v jednotlivých položkách sadzobnIka je MsÚ zmocnenf 
poplatok znfži!, zvý§if, prfpadne od jeho vyberania upustiť. 

(2) Mesto môže v jednotlivých odôvodnených prfpadoch na základe pfsomnej 
žiadosti poplatnIka k zmierneniu alebo odstráneniu tvrdosti poplatok znfži!, 
alebo odpustiť, ak pôjde o poplatné úkony vykonávané orgánmi kátu, inými 
právnickými alebo fyzickými osobami. O žiadosti, ktorťi je poplatnIk povinný 
predloži! pfsomne eite pred vyrubenfm poplatku platobným výmerom, 
rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. 

(3) Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie poplatku nie jeprfpustné odvolanie. 

Článok 7 
SpoloiSn' a závereiSn' ustanovenia 

(1) PoplatnIk je povinný neodkladne ohlásiť Mestskému ťiradu každťi skutočnost, 
ktorá má vPlyv na vyberanie poplátku. 

(2) Priznanie k poplatku (ohlásenie) poplatnlk je povinný predložiť na predpfsanom 
tlačive, ktoré vlastnoručne podpfie,prfp. jeho zákonný zástupca, alebo 
splnomocnenec. 

(3) Ak nie je výslovne ustanovené inak. vzťahujťi sa na konanie podra tohto 
nariadenia všeobecné predpisy o správnom konanf.l ) 

(4) Územná platnos! tohto nariadenia je dalJá územfm katastra mesta Uptovský 
Mikuláš a jeho mestských častf. 

(5) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy (napr. 
vyhláška MF č. 16/1962 Zb. o konanf vo veciach danr a poplatkov v znenr 
neskoršrch predpisov, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v znenf neskoršrch predpisov, zákon SNR č. 524/1990 Zb., ktorým sa menr 
a dopfňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch). 

(6) Zrušujú sa: 
a) ustanovenie čl. 7. 

čl. 14 ods. 2, 
čl. 15 ods. 1, 
čl. 16 ods. 6, 6, 
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čl. 17. ods. 1 pfsmeno j, 
čl. 18, 
čl. 19, 
a24 
nariadeniač. 1/19ás o parkovanf a odstavovanf motorových wzidiel na 
wrejných pne.transtvách a o zvláltnom ufMinr wrejnýchpriestranstiev na 
územr mesta Uptovský Miku"š. 
b) Vieobecne záväzné nariadenie mesta Uptovský Mikulá§ čo 2/1991/VZN 

(7) Poruienie povinnostr ustanovenfch tfmto nariadenfm sa kvalifikuje ako 
priestupok a je postihnuterné podra zákona o priestupkoch. 

(S) Toto nariadenie nadobúda účinnost 1. jťila 1992. 

11 Článok 7, od •• 1 Nariadenia 

zl Zák. čo 71/67 Zb. o správnom konanf 
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Prfloha nariadenia 

(l) za verejné priestranstvo sa určujú vletky verejnosti prfstupné pozemky 
v meste okrem tých, ktoré sil vo vlastnfctve fyzických a právnických osôb 
s výnimkou mesta Upt Mikulál, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 
hospodárenia. 

(2) Verejným priestranstvom sil najmä 
a) prejazdné Ilseky cie$t.. včrtane prirahlých chodnfkov, 
b) miestne komunikácie a ich "ťiČ8sti (odstavné a parkovacie plochy, 

parkovacie pruhy a "'sy,obratiltia, výhybne, námestia, spevnené rOzptylové 
plochy pred objektami občianskeho vybavenia, uličná zeleň), 

cl trhoviská, 
d)iné verejne prIstupné pozemkymesta. 

(3) Pod pojmom centrálna mestská zóna (ďalej len "CMZ") sa rozumie priestor 
vymedzený ťizemno-plánovacou dokumentáciou srdeiného ťitvaru mesta Upt. 
Mikul'l. 

(4) pod pojmom historické jadro mesta (ďalej len "HJM'1 sa rozumie priestor 
• v CMZ 8 nasledovným ohraniČ8nlm: 

prfstupov' verejné komunikácia medzi budovou sfdla Okresného policajného 
zboru SR v Upt. Mikuléli a 60 b.j. s oPchodnou podstavanosťou, ZŠ na ul. 
ČS. brigády, časf ul. čs. brigády smerom západným (južná strana), časf ul. 
Tranovského, Bafova ulička, časf ul. Pilútovej (východná strana) po parkoviSko 
Saint Nicolaus, Park mládeže, časf ul. Bernolákovej (západná strana), areál 
Uptovského združenia telesnej kultllry (savemá strana), časf ul. Hodžovej, 
časf ul. Jilemnického (južná strana), bývalý židovský cintorrn (Západná 
strana), ~asf ul. Štťirovej (severná a južná strana) po križovatku s ul. Hollého, 
ul. Hollého (západná strana), ul. Moyzesova po križovatku s ul. Garbiarskou 
(na západ od križovatky s ul. Hollého), ul. Garbiarska (severná strana) po 
napojenie na ul. 1. mája. 

(6) Na ťičely tohto nariadenia sa pod pojmom služby rozumie: 
a) zhotovenie veci na zákazku, 
b) oprava a ťiprava veci, 
c) obstarávaterské služby, 
d) prepravné služby, 
e) služby peňažných ťistavov, 
1) služby cestovných kancelárU a 
g) advokátske služby. 
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POPLATOK ZA UZíVANIE VEREJNEHO PRIESTRANSTVA 

(l) Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užfvajll verejné priestranstvo 

na účely uvedené v položke 1 až 13 tohto sadzobnfka (ďalej len "osobitné 
užfvanie"). Na osobitné užfvanie verejného priestranstva, ak to nie je v 

položke VÝSlOVne ustanovené inak. uderuje MsÚ plsomné povolenie. 
(2) P~platok sa neplatr za kultúrnu a iportovt.'i akciu usporiadanú na verejnom 

pnestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej Celý výťažok je určený na. 
charitatfvne a verejnoprospeiné účely. 

(po.otka 18) 
Poplatok za umiestnenie skládky stavebného a výkopového materiálu za každý 
aj neúplný m2 užfvaného verejného priestranstva a každý aj neťiplný deň, okrem 
prvého dňa 
a} v CMZ 
b) na predmetst( 

Zmocnenie 

10,- Kčs 

3.- Kčs· 

Ak z dÔvodu množstva použitého stavebného materiálu, pÔdorysu a charakteru 
stavby v mieste sústredenej individuálnej bytovej výstavby bude nevyhnUtn' zriadif 
dlhodobú skládku mimo 8tawbný pozemok určený sta~bným úradom (na dobu 
dlhliu ako 3 mesiace. max. vlak 12 mesiacov). znižuje sa výlka sadzby poplatku 
070 %. 

Oslobodenie 
(1) Od poplatku sa upúlfa 

a) ak skládky sťi určené k údržbe a opravám verejných priestranstiev a ich 
súčastI v lehote stanovenej na realizáciu týchto prác, 

bl ak v mieste sústredenej bytovej výstavby doba poplatného úkonu 
nepresiahne 21 dnr po sebe nasledujt.'icich. 

(2) Pred umiestnen rm skládky, ktorej doba trvania bude dlhiia ako 24 hodrn. 
je zriaďovater tejto skládky (právnická a fyzická osoba) povinný vyžiadaf si 
povolenie MsÚ a to aj v prrpade, že je oslobodený od poplatkovej povinnosti. 

(po.otka 1 b) 
Poplatok za umiestnenie skládky tuhých palfv (doba skládky nesmie prekročif 
tri dni) za každý aj neúplný m2 a každý aj neťiplný deň 
~ v~Z ~~ 
b) na predmestf 2,. Kčs 
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Oslobodenie 
Od poplatku sa uplll{a, ak doba trvania skládky tuhých paUv nie je dlhiia ako 

24 hodfn. 

( PoloIka 1C) 

Poplatok za umiestnenie skládky odpadu (starých a nepotrebných vecf, materiálu 
z búrania, odpadu z udržiavacrch prác, stavebných úprav. nevyhnutných úprav 
azabezpečovaclch prác uložených stavebným úradom). syÝnimkou zhromažďovania 
skládok ostatných druhov odpadu a druhotných surovrn, ktoré sa zriaďujll podra 
zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch, za každý aj nellplný mZ a každý aj neúplný 

deň 

a) v CMZ 
bl na predmestr 

( Polofka 2 ) 

Poplatok za umiestnenie stavebného zariadenia 
a) v CMZ za 1 mZ užlvanej plochy a deň 
b) na predmestf za 1 m2 užlvanej plochy a deň 

Zmocnenie 

40,- Kčs 

10,- Kčs 

8,. Kčs 
4,.. Kčs 

Pri stavbe, stavebných a montážnych prácach a pri rekonitrukcij podzemných 
vedenS sa vyberá poplatok len vtedy, keď dodáv~ter prác-
a) prevý!j rozsah užSvania vymedzený projektom organizácie výstavby alebo 

povolenfm stavebného úradu (!pecializovaného stavebného úradu) použlvať 
nevyhnutné stavebné plochy a to len z plochy, o ktorú sa prekročila dohodnutá 

plocha. 
bl predrži stavebným úradom (lipecializovaným stavebným úradom) stanovenú 

dobu užlvania (poplatok sa určf podra položky 2 za celú skutočne užfvanú 
plochu verejného priestranstva a to za dobu. o ktorú bola dohodnutá doba 
použfvania prekročená. 

Oslobodenie 
Od poplatku sa upúliťa, ak doba poplatného úkonu (umiestnenie stavebného 
zriadenia) nepresiahne 10 dni po sebe nasledujúcich alebo ak umiestnené 
stavebné zariadenie je určené k Ildržbe (oprave) verejného priestranstva Geho 
časti} v lehote stanovenej na realizáciu. 

Poznámky 
(1) ,Poplatková povinnosť piatI aj pri stavebných úpravách, nevyhnutných 

stavebných úpravách nariadených stavebným úradom a pri údržbe 
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stávbv (udržíavaclch prácach), včftane úplnej uzávierky chodníka 
zriadenej z dôvodu zaistenia bezpečnosti jej užfvaterov. 

(2) Stavebným zariaden fm je vietko. čo je potrebné k stavbe, stavebným 
a montážnym prácam (napr. stroje, zdvlhacie zariadenia, le!enia 
a pod.). 

( Po.olka 3) 
Poplatok za prfJežito$tné umiestnenie predajných zariadenI a zariadenI, ktoré slúžia 
na poskytovanie služieb (stánky, kiosky, stolový predaj a predaj z motorových 
vozidiel. tzv. ambulantný predaj) max. 6 dnI po sebe nasleduj6cich 
a} na predmestí za 1 nT utivanej plochy a deň 

aa) predaj rudových umeleckých predmetov 6,- Kčs 

ab) predaj novrn, časopisov, knih, lotérie a poskytovanie služieb 8,- Kčs 
acI predaj potravinárskYch výrobkov, ovocia a zeleniny 16,- Kčs 
ad) občerstvenie, včftane dočasných zariadenf 

zabezpečujúcich ambulantný predaj 
ae) predaj keramiky, bižutérie, ozdobných predmetov, 

prfveskov, suvenfrov, hračiek a kvetov 
af) predaj nepotravil'!árskych tovarov 

b) v CMZ za 1 mZ ulrvanej plochy a deň 
ba) predaj rudových umeleckých predmetov 
bb) predaj novfn, časopisov, knih, lotérie 

a poskytovanie slulieb 
bc) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia a zeleniny 
hd) občerstvenie, včftane dočasných zariadenf zabezpečujúcich 

20,- Kčs 

26~- Kčs 

36,- Kčs 

6,- Kčs 

10,- Kčs 

20,- Kčs 

ambulantný predaj 30,- Kčs 

be) predaj keramiky, bilutérie, ozdobných predmetov, 
prfveskov, suvenrrov, hračiek a kvetov 

bf) predaj nepotravinárskych tovarov 

cI v HJM za 1 m2 utivaneJ plochy a deň 
ca} predaj rudových umeleckých predmetov 
cb) predaj novIn. časopisov, knih, lotérie 

a poskytovania služieb 
cc) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia a zeleniny 
cd) občerstvenie, včrtane dočasných zariadenr 

zabezpečujúcich ambulantný predaj 
ce) predaj keramiky, bižutérie, ozdobných predmetov, 

prfveskov, suvenfrov, hračiek a kvetov 
cf) predaj nepotravinárskych toverov 
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36,- Kčs 

60,- Kčs 

10,- Kčs 

16,- Kčs 

30,- Kčs 

40,- Kčs 

46,- Kčs 

60,- Kčs 



Zmocnenie 
pri poriadanf jednorázovfch. akcií (jannoky, predajné vjItavy, a pod.) la sadzby 

poplatkov polofkv 3 ~lia o 60 %. 

Oslobodenie 
(1) od poplatku sa up6iťa, ak Wfafok z predaja (poskytnutia služieb) je 

preukázatefne určen~ na charitatfvne a wrejnoprospelné &1če~. 
(2) Poplatok sa znfži pri jednorázovom predaji kwtov a kwtin'rlkych Wrobkov 

o 60 CJ(, a to u osôb zfp (zdravotne fažko postihnuWch) a občanov starifch 

ako 70 rokov. 

pozn6mka 
V prfpade zmieianého tovaru stanoví sa ~ika poplatku podfa druhu tovaru 
zaradeného do vyiiej poplatkovej skupiny. 

( Polotka 4) 

za dlhodobé umiestnenie predajn~ch zariadenf a zariadenf, ktoré sl&1fia na 
poskytovanie služieb, sa stanowje pauUlny poplatok 
el do 18 mZ utivanej plochy 
aa) predaj fudov9ch umelec~ch predmetov 

predmestie CMZ 
1. tffdenn~ 26,- Kčs 80,- Kčs, 
2. rnesačn~ 80,- Kčs 160,- Kčs 
3. ročn~ 600,- Kčs 1260,- Kčs 

ab) predaj novfn, časopisov, kníh, lotérie a poskytovanie služieb 
1. tffdenn~ 60,- Kčs 130,- Kčs 
2. mesačn~ 126,- Kčs . 320,- Kčs 
3. ročn~ 1000,- Kčs 2600,- Kčs 

ac) predaj potravinárskych ~obkov 
1. tffdenn~ 100,- Kčs 
2. mesačn~ 260,- KČI 

3. ročn~ 2260,- Kčs 

ad) predaj ovocia a zeleniny 
1. tffdenn~ 160,- Kčs 
2. rnesačn~ 376,- Kčs 
3. roč~ 2360,- Kčs 

260,- Kčs 

626,.. Kčs 
6600,- Kčs 

300,- Kčs 

760,- Kčs 

6800,- Kčs 

HJM 
86,- Kčs 

210,- Kčs 

1760.- Kčs 

180,- Kčs 
460,- Kčs 

3600,-Kčs 

360,- Kčs 

876,- Kčs 

7800,- Kčs 

420,- Kčs 
1060,- Kčs 
8200, Kčs 
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ae) občerstvenie 

1.·~denný 

2. mesačný 
3. ročný 

200,- Kčs 

600,- Kčs 

3000,- Kčs 

600,- Kčs 

1260,- Kčs 

6500,- Kčs 

700,- Kčs 

1760,- Kčs 

9000,- Kčs 

nf) predaj keramiky, bižutérie, ozdobn~ch predmetov, prfveskov, suvenfrov, 
hračiek a kvetov 
1. ~denný 
2. mesačný 
3. ročný 

220,- Kčs 

550,- Kčs 

3600,- Kčs 

ag) predaj nepotravinárskeho tovaru 
1. ~denný 240,- Kčs 

2. mesačný 600,- Kčs 

3. ročný 4000,- Kčs 

b) od 18 do 72 m2 

560,- Kčs 

1400," Kčs 
7000,- Kčs 

600,- Kčs 

1600,- Kčs 

7600,- Kčs 

ba) predaj rudových umeleckých predmetov 
1. ~denný 70,- Kčs 170,- Kčs 

2. mesačný 170,- Kčs 420,- Kčs 

3. ročný 1400,- Kčs 3600,- Kčs 

bb) predaj novfn, časopisov, kníh, lotérie a poskytovanie služieb 
1. ~denný 140,- Kčs 360,- Kčs 

2. mesačný 350,- Kčs 900,- Kčs 

3. ročný 2800,- Kčs 7000,- Kčs 

bc) predaj potravinárskych ~obkov 
1. týždenný 280,- Kčs 

2. mesačný 700,- Kčs 

3. ročný 6300,- Kčs 

bd) predaj ovocia a zeleniny 
1. ~denný 420,- Kčs 

2. mesačný 1050,- Kčs 

3. ročný 6580,- Kčs 

be) občerstvenie 

1. týždenný 
2. mesačný 
"3. ročný 
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660,- Kčs 

1400,- Kčs 

8400,- Kčs 

700,- Kčs 

1760,- Kčs 

16680,- Kčs 

840,- Kčs 

2100,- Kčs 

16240,- Kčs 

1400,- Kčs 
3600,- Kčs 

18200,- Kčs 

780,- Kčs 

1950,- Kčs 

9600,- Kčs 

840,- Kčs 

2100,- Kčs 

10600,- Kčs 

240,- Kčs 

690,- Kčs' 

4900,- Kčs 

600,- Kčs 

1260,- Kčs 

9800,- Kčs 

980,- Kčs 

2450,- Kčs 

21840,- Kčs 

1170,- Kčs 

2940,- Kčs 

23070,- Kčs 

1960,- Kčs 

4900,- Kčs 

26200,- Kčs 



bf) predaj keramiky, bižutérie, ozdobn~ch predmetov, prfveskov, awenfrov, 

hračiek a kvetov 
1. týldenn~ 
2. mesa~~ 
3. ro~~ 

. 820,- Kčs 

1640,- Kčs 

9800,- Kčs 

bg) predaj nepotravinárskeho tovaru 
1. týldenný 87Ô,- Kčs 
2. mesačný 1880,- Kčs 
3. ročný 11200,';' Kčs 

Oslobodenie 

1670,- Kčs 
3920,- Kčs 

198QO,- Kčs 

1880,· Kčs 
4200,- Kčs 

21000,· Kčs 

2180,- Kčs 
6480,- Kčs 

28880 ... Kčs 

2360,- Kčs 

6880,- Kčs 

29400,- Kčs 

(1) Od poplatku sa upúiťa, ak výťažok z predaja (poskytovania služieb) je 
preukázaterne určený na eharitatCvne a verejnoproapelné Ilčely. 

(2) Poplatok ia neplatf tiež za predajné zariadenia a zariadenia .lužieb ak sa 
na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie 
alebo kolaudačné rozhodnutie. 

Poznalmky 
(1) V pdpade zmielanétto tovaru stanov( 18 Wlka poplatku podra druhu tovaru 

zaradeného do vyilej poplatkovej skupiny. 
(2) Podmienky st6nkového a ambulantného predaja na Ilzemf melta Uptowký 

Mikul6lstanowjll"Záaadvpovofovania8lÚkoWho a ambulantného sndaja" 
actMilené primjtorom melta (platr aj pre polofku 3), . 

( Polotka 6) 

Poplatok za krátkodobé umiestnenie atrakeU max. do 6 dn' po sebe naaledujllcich 
(za kafdf zaČ8tý deň) . 

a' • rote&rfm pohybom PnCImeStIe 
aa) vefký retiazkow kolotoč, 

zvonková dráha 300,- Kčs 

ab) malý retiazkow kolotoč 140,- Kčs 

ac) detská manéž 70,- Kčs 

bJ • 'kombir'I6ciou Yel"ttilneho zdvihu • hydraullty 
~) Iochneaova dráha, twister, kalipao 380,-KČI 
bb) raketa KOZMIK. lietajllce labute, 

hurikán, galaxia 260.-Kča 
bc) rueké kolo, apollo, detská 

hydrauUka 210.-KČI 

CMZ 

400,- Kčs 

200,- Kčs 

100,- Kčs 

360,-Kčs 

3oo,-Kčs 
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c) kyvmi zariadenia 
ca) hojdačky verké 
cb) hojdačky malé 
d) posuvné po ploche alebo kol'aji 
da} autodrómy, autodráhy, motodráhy 
db) centrifuga, motoródeo 

e) exkur.Ďvne(priechodné)atrakcie 

bludiská, rozprávkové zámky, 
zrkadlo~ labyrint, palác smiechu, 
matrac vzducho~ 

tJ strelnice 
gJ hracie automaty 
h) stávkov' zariadenia 
i) variet', iluzionistieké 

a artistiek' produkcie 

Zmocnenie 

140,- Kčs 200,- Kčs 
70,- Kčs 100,-Kčs 

360,- Kčs 600,- Kčs 
600,- Kčs 700,- Kčs 

140,- Kčs 200,- Kčs 

180,- Kčs 260,-Kčs 

460,-Kčs 660,-Kčs 

840,-Kčs 9oo,-Kčs 

670,-Kčs 8oo,-Kčs 

Pri poriadan( jednorázo~ch akcir (jarmoky) sa sadzby poplatkov položky 5 
zvy§ujú o 60 %. 

( Položka 6) 
Pauiálny poplatok za dlhodobé umiestnenie atrakci( a' 8 rotačným pohybom predmestie 
aa) ver~ retiazkow kolotoč, zvon ková dráha 

1. ~denný 1000,- Kčs 
2. mesačn~ 2600,- Kčs 

3. ročný 20000,- Kčs 

ab) .mal~ retiazko~ kolotoč 

1. ~denn~ 
2. mesačn~ 
3. ročn~ 

ac) detská manéž 
1. týždenný 
2. mesačný 
3. ročn~ 

600,- Kčs 

1260,- Kčs 

10000,- Kčs 

250,- Kčs 

626,- Kčs 

5000,- Kčs 

b) • kombináciou vertikálneho zdvihu 8 hydrauliky 
ba) lochnesova dráha, twister, kalipso 

1. ~denn~ 
2. mesačný 
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1260,- Kčs 
3126,· Kčs 

CMZ 

1400,- Kčs 

3600,- Kčs 

28000,- Kčs 

700,- Kčs 

1750,- Kčs 

14000,- Kčs 

360,- Kčs 

875,- Kčs 

7000,- Kčs 

1760,- Kčs 

4376,- Kčs 



3. ročný 26000,- Kčs 36000,- Kčs h) stávkové zariadenia 

bb) raketa KOZMIK, liet8jl1C8 labute, hurikán, galaxia 1. týždenný 2250,- Kčs 3150,- Kčs 

1. týždenný 876,.. Kčs 1226,- Kčs 2. mesačný 6625,- Kčs 7876,- Kčs 

2.' mesačný 2186,- Kčs 3060,- Kčs 3. ročný 46000,- Kčs 63000,- Kčs 

3. ročný 26000,.. Kčs 36000,- Kčs i' varieté. Buzioniatické a artistické produkcie 

bc) ruské kolo, apollo, detská hydraulika 1. týždenný 2000,- Kčs 2800,- Kčs 

1. týždenný 760,- Kčs 1060,- Kčs 2. mesačný 5000,- Kčs 7000,- Kčs 

2. mesačný '1876,- Kčs 2625,- Kčs 3. ročný 40000,- Kčs 56000,- Kčs 

3. ročný 16000,- Kčs 21000,- Kčs 

( Položka 7) 
c) kyvné zariadenia 

ca) hojdačky verké Poplatok za umiestnenie zariadení lunaparkov 

1. týždenný 600,- Kčs 700,- Kčs a) do 2000 m2 užfv. plochy paušálny denný poplatok 1500. Kčs 

2. mesačný 1260,- Kčs 1760,- Kčs b) od 2000 m2 do 6000 m2 " 2600,- Kčs 

3. ročný 10000,- Kčs 14000,- Kčs c) nad 6000 m2 " 6000,- Kčs 

cb} hojdačky malé 
1. týždenný 260,- Kčs 360,- Kčs Poznámka 

2. mesačný 626,- Kčs 876,- Kčs Pod pojmom lunapark sa rozumie umiestnenie min. 3 druhov atrakcií, z toho jedno 

3. ročný 6000,- Kčs 7000,- Kčs môže by( statické. 

( Položka 8) 
dl posuvné po ploche alebo koraJ 

da' autodr6my, autodráhy, motodráhy Poplatok za umiestnenie zariadení cirkusov 

1. týždenný 1260.-,Kčs 1760,- Kčs a) do 2000 ma užrv. plochy paušálny denný poplatok 1200,- Kčs 

2. mesačný 3126,-' Kčs 4376,- Kčs b) od 2000 m2 do 6000 m2 " 1800,- Kčs 

3. ročný 26000,- Kčs 36000,- Kčs c) nad 6000 mZ " 3600,.. Kčs 

db) člÍIMrifaga, motor6deo 
1. týždenný 1760,- Kčs 2460,- Kčs ( Položka 9 ) 
2. mesačný 4376,- Kčs 6126,- Kčs 

3. ročný 36000,- Kčs 49000,- Kčs (1 ) Poplatok za trvalé parkovanie (odstavenie) motorových vozidiel a prípojných 

e) exkurzivne (priechodné' atrakcie vozidiel mimo verejných parkovísk s organizovanou prevádzkou po dobu min. 

1. týždenný 600,- Kčs 700,- Kčs 3 mesiace 

2. mesačný 1260,- Kčs 1760,- Kčs a) u osobného, dodávkového automobilu, včítane 

3. ročný 10000,- Kčs 14000,- Kčs obytného prívesu 300,- Kčs 

f) atrelnice b) u nákladného automobilu (návesu,prívesu) 

1. týždenný 626,- Kčs 876,- Kčs a autobusu 600,- Kčs 

2. mesačný 1660,- Kčs 2186,- Kčs c) u motocykla 150,- Kčs 

3. ročný 12600,- Kčs 17600,- Kčs 

g) hracie automaty (2' Za každý ďalší aj začatý l11esiac sa stanovuje poplatok 

1. týždenný 1626,- Kčs 2276,- Kčs a) u osobného, dodávkového automobilu, včrtane 

,2. mesačný 4060,- Kčs 6686,- Kčs obytného prrvesu 100,- Kčs 

3. ročný 32480,- Kčs 46480,- Kčs b) u nákladného automobilu (návesu, prívesu) a autobusu 200,- Kčs 

cl u motocykla 60,- Kčs 

14- 16 



Poznámka 
Trvalým parkovanfm vozidla mimo strážené parkoviská alebo parkoviská 
s organizovanou prevádzkou sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného 
priestranstva pre určité vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby. 

(POlO. 10) 
(1) Poplatok za súvislé státie vraku motorového vozidla 

a) vraku osobného, dodávkového automobilu a prfvesu 
b) vraku nákladného automobilu a autobusu 
c) vraku motocykla 

(2) za každý ďalší aj začatý mesiac 
a) vraku osobného, dodávkového automobilu a prfvesu 
b) vraku nákladného automobilu a autobusu 
c) vraku motocykla 

Poznámka 

800,- Kčs 

1600,- Kčs 

400,- Kčs 

600,- Kčs 

1200,- Kčs 

300,- Kčs 

Súvislým státím vraku vozidla sa rozumie státie motorového vozidla dlhodobe 
alebo trvale neschopného prevádzky, neudržiavaného a svojím vzhfadom 
zhoriujúceho životné prostredie min. po dobu 3 mesiacov. 

Splatnosť 
Poplatník je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 5 dní od právoplatnosti 
platobného výmeru. Poplatok mesto vyrubf platobným výmerom na základe 
priznania popiatnIka alebo oznámenia oprávnených osôb. 

(POlOŽka 11) 

Za umiestnenie sklápacej prenosnej garáže pre osobný automobil na vyhradených 
miestach sa stanovuje paušálny ročný poplatok 600,-Kčs. 

Zmocnenie 
Poplatok podra položky 11 sa znižuje na 180,-Kčs u dôchodcov alebo telesne 
postihnutých občanov s označením vozidla Č. 01, 02, alebo 03 (vyhláška 
Č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky v znenf neskorších predpisov). 

Splatnosť 
Poplatok sa platf bez vyrubenia a je splatný k 31. marcu bežného roka. 
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(POIotka 12) 

za vyhradenie jedného parkovacieho miesta mimo strážených parkovísk. verejných 
parkovísk s organizovanou prevádzkou sa stanovujCI nasledovné ročné sadzby 
poplatku 
a) osobné automobily 
b) nákladné automobily 1. bez prfvesu 

2. s prfvesom 
c) 
d) 

autobusy 
traktory 

Oslobodenie 

480,- Kčs 

1140,- Kčs 

1800,- Kčs 

1320,- Kčs 
840,- Kčs 

Od poplatku sa oslobodzujú zdravotne postihnutr občania s omaČ9n(m vozidla 
dopravnou značkou č. 01, 02 alebo 03 (Vyhl. č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej 
premávky v znení neskorš rch zrnien a doplnkov) a autobusy pravidelnej verejnej 
hromadnej dopravy. 

Polofka 13 

Pre verejné parkoviská s obmedzenou dobou parkovania sa určuje jednotný 
paušálny ročný poplatok za jedno parkovacie miesto vo výike 
a) na predrnestr 
b) v CMZ 
c) v HJM 

Splatnosť 

100,- Kčs 

200,- Kčs 

300,- Kčs 

Poplatok mesto vyrubf platobným výmerom na základe priznania popiatnIka 
k 15. februáru bežného roka. Poplatok je splatný k 31. marcu bežného roka. 

POPLATOK ZA UZIVANIE CASTI BYTU, KTORY JE VO 
VLASTNíCTVE STÁTU ALEBO MESTA, NA INÉ ÚCELY AKO 
NA BÝVANIE SA STANOVUJE ROČNÁ SADZBA POPLATKU 

Položka 14 

a) v HJM vo výške 4-násobku ročnej úhrady za 1 m~ podlahovej plochy takto 
užrvanej časti bytu. 

b) v CMZ (mimo HJM) vo výike 3-násobku ročnej úhrady za 1 m~ podlahovej 
plochy takto uŽfvanej časti bytu, 
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c) na predmestr vo výlke 2-násobku ročnej úhrady za 1 m2 podlahovej plochy 

takto užlvanej ČaSti bytu. 

SpIatnOsf 
(1). PoplatDk (jeho splatná čast') vyrubf mesto platobným Wmerom a je splatný 

k 31. decembru b.r. 
(2) Ak skončr užfvanie časti bytu na iné účely ako na bývanie v priebehu roka, 

poplatok je splatný do konca mesiaca nasledujúceho po skončenr poplatkovej 
povinnosti. 

(3) Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
(povolenia) o použitC časti bytu na iné účely ako na bývanie, vydaného mestom 
na základe predloženého dokladu o užCvanf časti bytu. 

Oslobodenie 
Od poplatku sa oslobodzujú zdravotnfcke a sociálne zariadenia a zariadenia spojov. 
Od poplatku je oslobodený nájomca alebo prCsluinrci jeho domácnosti, ak použije 
časť bytu tak. že spôsob použitia nevylučuje súčasné užrvanie miestnostr na 
bytové účely. Tento spôsob použitia nie je podmienený ani povolen rm (rozhodnutlm) 
mesta o použitf časti bytu na iné účely ako na bývanie. 

Poznámky 
(1) Užrvanfm časti bytu na iné účely ako na bývanie sa rozumie užrvať čast 

• bytu ako kanceláriu, ateliér. lekársku ordináciu, prevádzku, skladiite a pod., 
pokiar zmena nebola prejednaná stavebným úradom ako zmena stavebného 
pr:ojektu. Medzi tieto byty nepatria pracovne vedeckých a umeleckých 
pracovnfkov. ktoré sa posudzujú ako súčast bytu s väčiou obytnou plochou. 
Časť bytu môže dočasne použrvať na iné účely ako na bývanie len 
nájomca alebo prfslušnrci spoločnej domácnosti. Pojem prrslušnrci spoločnej 
domácnosti je. vymedzený osobitnými predpismi. 3) 

(2) Ročná úhrada za užfvanie bytu sa určC podra vyhlášky č. 60/1964 Zb. o 
. úhrade za užCvanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu vznenf neskorifch 

predpisov. 

(3) Poplatnfk je povinný prihlásiť sa k poplatku do 3 dnf po vzniku poplatkovej 
povinnosti. 

(4) Poplatok plate užCvater bytu (nájomca) alebo prCslušnfk jeho domácnosti, 
ktorým je fyzická osoba. Časfou bytu sa rozumie aspoň jedna celá miestnost. 
nie časf miestnosti. 

31 § 115 Občianskeho zákonnfka 
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POPLATOK ZA UBYTOVACIU KAPACITU 

(POlOIka 16) 
za ubytovaciu kapacitu rekreačného alebo Ikoliaceho zariadenia sa stanovuje 
poplatok podra med (vybavenia, úrovne a I"Ozsahu poskytovaných služieb - +, ++, 

+++) YO výlke 
a) rekreačný objekt +++ 
b) rekreačný objekt +, ++ 

'Splatnosf 

1,- Kčs za každé lôžko a deň 
0,60 Kčs za každé lôžko a deň 

(1) Poplatok sa platf vyrubenfm ročne a je splatný k 31. marcu bežného roká. 
(2) Ak nastala skutočnosť, ktorá zaklad' povinnosť poplatnfka platiť poplatok 

po 31. marci bežného roka. zaplatr jeho splatml čssf. ktorou sa rozumie 
každý aj z~čatý mesiac do 16. dl'\a prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni 
vzniku pop!atkovej povinnosti. 

Oslobodenie 
(1' Poplatok sa úmerne zn(ži z budov, v ktorých sa robia počas roka opravy 

prrpadne sa od poplatku upustr po dobu nevyhnutne potrebnú na ~Ikovú 
rekonltrukciu. 

(2) Poplatok sa neplatr: 
a) za lôfka v hotaloch, ~teloch a boteloch. 
b) za 16fka vyufrvané pre ikoly v prrrode 8 Ikolské zariadenia. poskytujúce 

internátne ubytovanie, poldar slúžia tomuto účelu, 
c) za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie. pokiar sa tieto objekty 

nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb, 
d) za IOžka shUiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku 

zariadenia, 
e) za lôžka, ktoré nie je možné užlvaf pre opravu alebo rekonltrukciu zariadenia, 
t) ak sa za zariadenie vyberá lokalizačný poplatok. 
g) za 16žka v sociálnych služb'ch a za lôžka, ktoré sa využivajú na charitatCvne 

účely. 

Poznámka 
Rekreačný objekt (zariadenie) je stavba určená na rekreačné účely (chata, zrub, 
chalupa), ktorá sprňa klasifikačné znaky na zariadenie do tejto kategórie podra 
ON 73 6412. 
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POPLATOI< ZA REI<REAéNÝ POBYT 

( Pololka 16) 
Poplatok za rekreačný pobyt (prechodné ubytovanie) sa stanovuje podra kategórir 
(druhu ubytovacrch zariadenr) a tried (podra vyl)avenia, úrovne a rozsahu 
poskytovaných služieb - +, ++, +++, ++++, +++++) vo výške 
a) 12,- Kčs za osobu a deň - HOTEL +++, ++++, +++++ 

- HOTEL GARNI +++ 

. b) 

c) 

d) 
e) 
f) 

10,- Kčs za osobu a deň 

8,- Kčs za osobu a deň 

6,- Kčs za osobu a deň 
4,- Kčs za osobu a deň 
2,- Kčs za osobu a deň 

Splatnosf 

- MOTEL +++, ++++ 

- HOTEL ++ 

- HOTEL GARNI ++ 

- MOTEL ++ 

- MOTEL + 
- HOTEL GARNI + 
- MOTEL + 
- UBYTOVANIE V SÚKROMr +++ 

- UBYTOVANIE V SÚKROMr +,++ 

- TURISTICKÁ UBYTOV,""A +,++ 

- CHATOVÁ OSADA +,++,+++ 

- KEMPING +,++,+++,++++ 

Poplatok sa platr bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa prvého mesiaca, 
ktorý nasleduje po poslednom dni štvrťroka (t.j. 15.1.,15.4.,15.7.,15.10., bežného 
roka). 
Deň pr~chodu a deň odchodu sa do doby pobytu nezapočltavajú. 

Oslobodenie 
Od poplatku sú oslobodenf: 
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiter preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko 

postihnutý so sprievodom) a zfp (zdravotne ťažko postihnutf ) a ich 
sprievodcovia, 

b) chorá osoba, ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v rámci pracovnej 
neschopnosti, 

c) osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podra osobitných predpisov, 
d) vlastn fk objektu na individuálnu rekreáciu, jeho manželka (manžel), prfbuzný 

v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich detf, 
c) osoba do 18 rokov veku, 
f)prfbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky 

(manžela) a manželia týchto osôb a' ich deti 
20--

g). občania staršr ako 70 rokov alebo osoby, na ktoré prináležia prídavky na 

deti (výchovné). 

Poznámky 
(1) za miesto sústredeného cestovného ruchu pre účely tohto nariadenia sa 

'považuje priestor. v ktorom sa' realizuje pobytový cestovný ruch (spojený 
s prenocovanfm). un. priestor. v ktorom sa nachádza zariadenie prechodného 

ubytovania bez ohradu na formu vlastnrctva. 
(2) Ubytovater je povinný stanovený poplatok včas vybrať a za poplatok ručr. 
(3) Ubytovaterje povinnýviesť prehradnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných 

v ubytovacom zariadenr. osôb oslobodených od poplatku a osôb pri výkone 
povolania (funkcie) pri pracovných (služobných ) cestách. 

(4) Poplatnrk je povinný súčasne so zaplatenrm poplatku (štvrťročne) predložiť 
hlásenie o počte ubytovaných osôb za účelom rekreácie. 
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LOI<ALlZACNY POPLATOI( 

( Pololka 17) 

(1) Sadzba IokalizaiSn6ho poplatku 88 stanowje nasledovne 
a) pre právnické a fyzické osoby (ulrvater alebo vlastnIk objektu) vo výlke 

10 11ft z maximálnej výiky nájomného za ulMmie priestorov, . 
b} pre fyzické a právnické osoby v druhom roku podnikania 5 11ft ročne 

z maximálnej výiky nájomného, 
c) fyzické a prévnické osoby v prvom roku podnikania nepodliehajú poplatkovej 

povinnosti, s výnimkou nových právnických osôb, ktoré vznikli v sWisIosti 
s verkou privatizáciou (zAk. a. 92/1991 Zb. v znenI zmien a doplnkov) 
z ~Iých ltétnych podnikov. . 

(2) Maxim"na výika n'jomného je uriSená osobitnými predpismi. 4' 

Splatnoaf 
(1) Poplatok v 1/4 stanovenej ročnej sadzby 88 piatI v Itvr1ročných splátkach 

vždy do 16. dňa druhého mesiaca v Itvr1roku (do 16.2.. 16.6., 16.8 .. 16.11.) 
(2) Masto vyrubf lokalizačný poplatok platobným výmerom. 
(3) Ak vznikne poplatkovai povinnos! v priebehu roka, poplatnfk uhradf jeho 

splatnú čast, ktorou 88 rozumie každý d'alif aj začatý mesiac, v termfnoch 
stanovaných v odstavci (1). 

Oslobodenie 
(1) Od poplatku sú oslobodené zariadenia lelezničnej dopravy. zariadenie na 

ákladnú činnos! spojov, autobusovej a mestskej hromadnej dopravy, vodárnf 
a kanaliácit energetických a teplárenských zariadenľ, zariadenfZboru väzenskej 
a justičnej stráže Slovenskej republiky, stavieb ekologického charakteru, 
zariadení podnikov povodľ a organizácif lesného hospodárstva, slúžiacich na 
verejnoprospešné účely, zariadenľ liečebno-prevent(vnej starostlivosti, zariaden r 
neziskových sociálnych služieb a rehabilitačno-rekreačnej alebo kúpernej 
liečby. 

(2) Od poplatku sú ďalej oslobodené 
a) zariadenia, (včrtane zariadenr patriacich telovýchovným organizáciám 

a združeniam), v ktorých sa vykonáva výlučne ákladná telesná výchova 
a výkonnostný šport pre deti a mládež, 

b) nebytové priestory, slúliacevýlučne na vykonávanie kultúrnej a záujmovo
umeleckej činnosti, 

c) objekty a priestory štátnych hmotných rezerv vyčlenené ústrednými 
org'nmi, 
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(3) Ak poplatnIk preuk4le, le je Jnvestorom . ekologickej stavby (čistiiSka 
odpadovfch v&d, sparovňa odpadov a pod ••• ) s ro~ nákladom 
od 10 do 60 miL KiSS, Mail znffi poplatok: o 10 "-
O Ilraw poliada poplatnIk pfsomne kalcit d'allf rok po&HI trvania WStaVbY. 

(4) Meetak' zastupiter8tVo m61e na zAldade pfaomnej a odôvodnenej žiadosti, 
podanej inwltorom ekologickej stavby s rozpoiStoWm nákladom nad 
60 mil.K6s, poplatok znffiť aj nad rámec 10 %, alebo poplatok odpustiť. 

Poznámky 
(1) Poplatok platr ulrvatar alebo vlastnfk objektu, ktorý v ňom vykonáva 

podnikaterskll alebo inll zArobkovú činnosť. za takllto činnosť 88 poklad' 
trvalé prev6dzkovanie výroby, obchodu alebo poskytovanie· stufieb a prác 
alebo inej činnosti. za takllto "inll činnosť"' 88 pOva!uje aj činnosť zamerané 

na vzdaI6vanie. 
(2) Cierom poplatku je vyjadrenie efektu.. ktorý vznik4 podnikaterovi z práva 

umiestniť svoj podnik na 6zemf mesta. 
(3) Poplatok 88 piatI za objekty nebytových priestorov ll, budovy, haly a za 

zastrelené stavby epojené so zemou pevným zAkladom, ktor' stúžia priamo 
i nepriamo na vykonávanie podnikaterskej alebo inej zArobk0Y8j iSinnosti a sú 

umiestnen' na 6zemf mesta. II 
(4) PopIatnfk je povinný do 16 dnI od začatia podnikaterskej činnosti (resp. cip 16 

dnI od vyhhlsania tohto nariadenia, ak uf činnos! začal) formou prih14sania 
k poplatku na Mail vykonať ohlasovaciu povinnosť, ak nie je v nariadenr 
stanovené inak. Ak Ide o užrvate'a objektu, preuk4zať sa dohodou o ulrvanr 

zariadenia. 
(6) Začadm podnikaterskej lIinnosti la rozumie 

a) u pr6vniclc.ých os6b, ktoré 88 vzmylle Obchodného ákonnfka zapisujú do 
obchodného registre, deň tohto zApisu, 

b) u prbnických osôb, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú 
. a fyzických os6b, ktoré podnikajú podra zák.č.465/1991 Zb. 
o fivnoltenstkom podnikanr, deň nadobudnutia právoplatnosti 
živnostenského listu alebo koncesnej listiny, 

c) u osôb, ktoré podnikajd na áklade iného než živnostenského oprávnenia 
podra osobitných predpisov deň nadobudnutia právoplatnosti osobitného 

oprávnenia. 
d) u fyzických osÔb. ktoré sd samostatne hospodáriacimi rornfkmi podra 

z6k.iS. 106/90 Zb. deň zApilu do evidencie mesta pod'a zákona 

l!..219/1991 Zb. 
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(6) Ak by bolo pre popiatnIka zaplatenie poplatku spojené s vážnou ujmou, mesto 
mÔže na základe jeho odôvodnenej žiadosti povoliť intl formu splnenia 
poplatko~j povinnosti. 

olI Nariadenie č. 1/1992 Mesta LiPLMikuláš o cenovej regulácii nájomného za 
nebyL priestory zo dňa 20.2. 1992. Vyhláška 686/1990 o cenovej regulácii 
nájomného z nebytových priestorov. 

61 § 1 Zák. čo .116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

el § 2 Zákona SNR čo 369/90 Zb. o obecnom zriadenf v znenr neskorš{ch zmien 
a doplnkov. 
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POPLATOK ZA PSA 

(POIOlka 18 ) 

VlastnIk (chovateľ) psa stariieho ako 6 mesiacov podra miesta trvalého pobytu 
plad ročný poplatok vo výške 
a) v bytovke {o~ytnom dome} 700,- Kčs 
b} v rodinnom dome 

1. v CMZ 300,- Kčs 
2. na predmestf (včftane rodinných domov na ul. FučIkovej 

a časti ul. Vrbickei - se~rná strana od ul. Borbisovej 
po ul. Kollárovu) 200,- Kčs 

Zmocnenie 
(1) Sadzba poplatku za psa, ktorého vlastnIk je členom 

porovnfckeho zväzu alebo kynologického klubu ZTŠČ 
Slovenska sa stanovuje vo výške 100,- Kčs. 

(2) Pre vlastnIkov psov poberajúcich invalidný, starobný 
a vdovský dôchodok sa stanovuje sadzba poplatku 
a) v bytovke (obytnom dome) 200.- Kčs 
b) v rodinnom dome 100,- Kčs 

._-

(3) Sadzba poplatku za druhého ako aj každého d'aliieho psa sa zvyšuje o 60 !Jb. 

Splatnosť 
(1) Poplatok mesto vyrubf platobným výmerom. ktorý ie splatný k 31. máju 

bežného roka. 
(2) Ak nastala skutočnosť, ktorá zakladá povinnos! popiatnIka plati! poplatok po 

31. máji bežného roka, poplatok sa vyrubf vo výške 1/12 ročnej sadzby za 
každý začatý mesiac. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dnf od podania 
priznania poplatku. 

Oslobodenie 
(1) Od poplatku sa oslobodzuje (na základe uplatneného nároku na oslobodenie) 

nevidomá osoba, ktorá psa použfva na sprevádzanie alebo ochranu, dôchodca 
s prijmami na hranici životného minima, bezvládna osoba. držiter preukazu 
zfp/s a zfp. vlastnfci, ktorr chovajú psov pre vedecké účely,pre potreby 
ozbrojených a policajných zložiek. červeného kríža a horskej služby. 

(2) Oslobodenie od poplatku trvá len po dobu, po ktorú trvá dôvod oslobodenia. 
Ak prejde pes do držby inej fyzickej alebo právnickej osoby, povolenie oslo
bodenia alebo znrženia poplatku zaniká a nový vlastnIk musf podať znovu 
žiadosť. 
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Účel poplatku 
SO zretefom na.zdravotné a bezpečnostné dôvody musí byť na mestskom ťírade 
vedená presná' evidencia psov. Poplatok do určitej miery reguluje počet psov 
v hustej zástavbe, kde by mohli psi v neprimeranom množstve zneprljemňovať 
!ivot občanom. Hlavný význam poplatku viak je vtom, že podporuje chova yfcvik 
plemenných psov. Čiastočne sú z neho hradené náklady ne udržiavanie čistoty 
verejných priestranstiev. 

Poznámky 
(1) VlastnIk (chovateO psa je povinný do 15 dnr odo dňa kedy vznikla povinnosť 

poplatnIka zaplatiť poplatok. vykonať prihlásenie k poplatku na mestskom 
ťírade a splniť tak predpfsanó ohlasovaciu povinnosť. 

(2) Mestský ťíradvydá poplatnlkovi (pozaplatenfpoplatku) "známku" svyznačenrm 
názw mesta a evidenčným črslom psa, Držitef psa je potom povinný zaistiť, 
aby pes "známku" skutočne nosil, 

(3) V prrpade straty známky je držitef psa povinný neodldadne stratu ohlásiť 
na Mestskom úrade, ktorý mu vydá za úplatu novú "známku", 
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POPLATOI< ZO VSTUPNEHO 

(POlôtka 19) 

(1 ) Subjektom poplatku sú fyzické a právnické osoby, ktoré akcie usporiadaj ťí 
(ďalej len "usporiadater"), UspOriadatef je povinný vykonať registráciu 

vstupeniek na Mestskom úrade v LiptMikuláii. 
(2) Sadzba poplatkli zo vstupného sa stanovuje pri 

a) jednorázovej kultťírnej akcii zábavného charakteru 200,- Kčs 

300,- Kčs b) pri poriadanf burzy 
c) pri poriada nr predajných výstav 500,- Kčs 

(3) Sadzba poplat~u zo vstupného sa stanovuje pri poriadanf opakovaných 
kultťímych produkcif zábavného a komerčného charakteru (najmä hudobné 
produkcie, spojené s tancom) vo yflke 10 CJ6 z vyb~aného vstupného, 

Splatnoaf' . 
(1) Poplatky uvedené \( ods. 2. pfsm. a).b).c) tejto položky mesto vyrubf platobným 

yfmerom nazAklade priznania (ohlAsenia) poplatnlkapredloŽ8ného minimálne 
6 dní pred konanfm akcie. Prípadné odvolanie proti platobnému výmeru nemá 

odkladný účinok. 
(2) Poplatok podra ods. 3 tejto položky mesto vyrubf platobným yfmerom na 

základe priznania poplatnIka k poplat{<u za zL1čtovacie obdobie (1 mesiac). 
Poplatnfkpriznanie k poplatku vykoná najneskôr do 1 O.dňa poskončenf zťíčtovacieho 
obdobia. 
Mesto na základe priznania vydá platobný výmer do 15. dlla po skončenr 
zťíčtovacieho obdobia. PopiatnIk je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 

6 dnC od právoplatnosti platobného výmeru. 

Oslobodenie 
(1) Od poplatku sú oslobodené divadelné predstavenia, detské filmové predstavenia 

a detské video predstavenia. estrády, umelecké yfstavy, tanečné kurzy, 
kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy a vedecko-informatCvne prednášky. 
15alej sú od poplatku oslobodené iportové akcie a kultťírne akcie. ktorých 
celý výťažok je určený na charitatCvne a verejnoprospešné ťíčely. 
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POPLATOI< z PRFD/\ 1/\ jl! I(OHOIICI<YCH NAPOJOV 
A T ,'.,Rr11 ,J)!) l i; l. VF';! )F,ld)\ 

(PoloIka 20) 
(1) Sadzba poplatku z predaja alkoholic~ch nápojov a tabakových výrobkov 

sa stanowje vo výike 10 CJ6 z predajnej ceny týchto výrobkov. 
(2) Sadzba poplatku pri poriadanf jednorázových kultúrnych akcif zábavného 

a komerčného charakteru (ďalej len "akcia'1, pri poriadanf burzy a predajných 
výstav sa stanowje 
a) za predaj alkoholic~ch nápojov vo výike 
b) za predaj tabakových výrobkov vo výike 

(~) Sadzba poplatku pri predaji na jarmokoch sa stanovuje 
a) za predaj alkoholických nápojov vo výike 

. b) za predaj tabakových výrobkov vo výike 

Splatnosť 

~OO,- Kčs 

400,- Kčs 

1000,- Kčs 

600,- Kčs 

(1) Poplatok mesto vyrubf platobným výmerom na základe priznania poplatnfka 
za zúčtovacie obdobie (itvrfrok). 
Poplatnrk priznanie k poplatku vykoná najneskôr do 10. dňa pNého mesiaca. 
ktorý nasleduje po poslednom dni zúčtovacieho obdobia. Mesto na základe 
priznania vydá platobný výmer do 16. dňa pNého mesiaca, ktorý nasleduje 
po poslednom drii zúčtovaciehO'obdobia. Poplatnlkje povinný uhradiť poplatok 
najneskôr v lehote 6 dnf od právoplatnosti platobného výmeru. 

(2) Pri jednorázových akciách mesto vyrubf poplatok platobným výmerom na 
základe priznania (ohlásenia) poplatnIka. Poplatnlkje povinný uhradiť poplatok 
v deň doručenia platobného výmeru. 
Odvolanie proti platobnému výmeru nemá odkladný účinok. 

Poznámky 
(1) Poplatnlkmi sú právnické a fyzické osoby vykonávajúce pohostinské služby 

v odbytových strediskách verejného stravovania (reitaurácia, jedáleň so 
samoobsluhou, bufet. bistro, denný bar, občerstvenie, pivnica, výčap piva, 
kaviareň, vináreň, nočný bar), v rámci ktorých predávajú alkoholické nápoje 
a tabakové výrobky. 

(2) PopiatnIk je povinný viesť preukazn ú jednoduchú ~videnciu prijmov zvláM 
z predaja alkoholic~ch nápojov a zvláiť z predaja tabakových výrobkov. 

(3) Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatf spotrebiter poplatnlkovi. 
(4) Alkoholické nápoje sú: liehoviny, destiláty, vfno, pivo a iné nápoje, ktoré 

obsahujú viac ako 0,76 objemového percenta alkoholu. 
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POPLATOI< Z RFI(LAMY 

( Polofka 21) 

(1) Po'platok sa platf za umiestnenie propagačných a info~mač~?ch ozna.mov 
_ pfsomné, obrazové, svetelné, zwkové, figurálne (ďalej len reklamy') na 
verejných priestranstvách, vo verejne prfstupných mie~nostiach, na .b~dová,ch, 
stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch vldlternych 

a počuterných z verejných priestranstiev. 
(2) Sadzba poplatku sa stanowje 

a) 6 CJ6 z dohodnutej eny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých ploc~~ch: 
b) 2,-Kčs za každý aj neúplný m2 plochy reklamy za deň propagujucej 

poskytovanie služieb (opravy a údržbavecf) fyzickými osobami s oprávnen fm 
podra osobitného predpisu. 7) 

c) 6,-Kčs za každý aj neúplný m2 plochy reklamy za deň v ostatných 

prfpadoch, 
d) 6 CJ6 z dohodnutej ceny za zwkovú a obrazovú rekla";1u ..,. 
e) 6 CJ6 z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňUje žlvyml 

bytosťami, 
f) 16 CJ6 z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu. 

Splatnosť . 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom doilo k umiestneniu reklamy alebo 

k jej uskutočňovaniu. . , 
Mesto poplatok vyrubf platobným výmerom na základe priznania, ktoré je povlnny 
poplatnfk predložiť pred začatfm poplatného úkonu. . 
Poplatnfk je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 5 dnf od právoplatnosti 

platobného výmeru. 

Oslobodenie 
Od poplatku sa oslobodzujú .., 
a) reklamy propagujúce výlučne charitadvne a humanitárne akCie. vrátane akclr 

na ochranu životného prostredia a ochranu prrrody, ,.. 
b) reklamy propagujúcevlastný podnik. ak sú umiestnené na a vo vn utri objektov 

a zariadenr a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým ~á 
fyzická alebo právnická osoba vlastnfcke alebo iné práva a vykonáva v nich 

činnosť, ktorá je predmetom reklamy, . 8) 

c) reklamy politických strán a poli~ických hnutr po dobu volebnej kampane, 
d) reklamy na a vo vnútri vozidiel'hromadnej a osobnej dopravy. 
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Poznámka 
Poplatok z reklamy plat( fyziéká alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú 
v odstavci 1) tejto položky umiestnila, a.lebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech 
tretej osoby, vždy viak len jedna z nich. 

7)§ 43 Zák. 466/91 Zb. o živnostenskom podnikanf 

8) Zákon 424/91 Zb. o združovanf v politických stranách a politických hnutiach 
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POPLATOK ZA ZABAVNE HRACIE PRíSTROJE 

(POlOIka 22) 
(1) Poplatok sa platf za umiestnenie mechanických a elektronických prfstrojov 

a automatov na zábavné hry (ďalej len "zábavné hracie prrstroje"), do ktorých 
sa na začatie a pokračovanie vkladajú mince v tuzemskej, prepadne 
v zahraničnej mene, pričom prfstroj nevydáva peňažnú výhru. 

(2) Sadzba poplatku sa stanovuje vo výške 20.000,·Kčs ročne za jeden zábavný 
hrae( prrstroj. 

Splatnosť' 
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prfstroja 
v priestoroch pr(stupnýeh verejnosti v meste .. Mesto poplatok vyrubf platobným 
výmerom na základe priznania, ktoré je poplatnfk povinný predloži! pred začat(m 
poplatného úkonu. 
Poplatnfk je povinný uhradi! poplatok najneskôr v lehote 5 dnC od právoplatnosti 
platobného výmeru. 

Poznámka 
Poplatok plat( fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hraer prfstroj umiestnila, 
alebo prevádzkuje. 

POPLATOK ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

( Položka 23) 

(1) Poplatok sa pladza umiestnenie prfstrojov a automatov (ďalej len "predajné 
automaty"), ktoré po vložen( pr(slušného množstva mineC v tuzemskej, 
prepadne v zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákaznfkom 
vybraný tovar. 

(2) Sadzba poplatku je: 
a) SOO.-Kčs ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného 

tovaru najviac 10 druhov tovaru, 
b) 1.600,·Kčs ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru, 
c) 6 násobok sadzieb uvedených v ods. 2, pCs. a,b tejto položky ak skladba 

ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol. 

Splatnosf 
Poplatková povinnos! vzniká umiestnenCm predajného automatu na verejnom 
priestranstve, na budovách a iných objektoch. viditerných a prfstupnýchzverejného 
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priestranstva v meste. 
Mesto poplatok vyrubr platobným výmerom na základe priznania, ktoré je povmný 
poplatnfk predložiť pred začatrm poplatn'ho ťíkonu. 
Poplatnfk je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 6 dnr od právoplatnosti 
platobného výmeru., 

Oslobodenie 
Od poplatku sil oslobodené predajná automaty vydávajúce 
a) výlučne Irstky hromadnej dopravy, 
b) potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov. 
c) ochranné prostriedky proti §(reniu nákazlivých pohlavných chorôb. 

Poznámka 
(1) Poplatok platr fyzická a právnická osoba. ktorá predajný automat umiestnila, 

alebo prevádzkuje, 
(2) Prevádzkovater je povinnýoznačiťkafdý predajný automat itl'tkoma uveden(m 

týchto "dajov: 
a) názov firmy. resp. meno podnikatera, 
b) adresa. 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

PrImátor mesta: 
MUDr. Alexander Slafkovlký 

v.r. 
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