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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 2 /2004/ VZN 
z 5. februára 2004 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš č.9/2000NZN o 
dani z nehnuteľnosti v znení neskorších zmien a doplnkov 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších 
predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne závazné nariadenie: 

1/ V čl. 2 ods. 11 znie: Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac 
nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich častí, ktoré sa 
skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá 
vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ish časti spojené so zemou pevným základom, ktoré 
majú vnútorný priestor >"ymedzoný podlahol:J. stropnol:J aloBo strošnol:J konšlwkoiol:J, na ktoré bolo 
vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ish časti, ktoré 
sa skutočne užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

2/ V čl. 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová: .alebo osobu jemu bllzku" . 

51 Od dane z bytov sú oslobodené na 5 rokov byty v bytovom dome od roku nasledujúceho po 
nadobudnutí vlastníctva bytu. Oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastnika alebo osobu jemu 
blízku. Podmienka na oslobodenie od dane z bytov nie je splnená v celom zdaňovacom období, v 
ktorom sa byt alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo 
na prenájom, a to aj len časť roka. Nárok na oslobodenie Ibytov na 5 rokovI sa uplatňuje len raz a to 
v daňovom priznaní na to zďaňovacie obdobie, kedy daňovníkovi prvýkrát vznikol nárok na 
oslobodenie od dane z bytov. Nárok na oslobodenie sa musí uplatniť najneskôr do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že si daňovník neuplatnil nárok v tom zdaňovacom 
období, v ktorom mu prvýkrát vznikol, môže si uvedené oslobodenie uplatniť do 31. januára, ale 
len na ostatné 4 roky. Ostatné nároky na oslobodenie je potrebné uplatniť v daňovom priznaní do 31. 
Januára každoročne. 

3/ Vypúšťa sa čl. 6: 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 
11 Fyzioká alebo právniGká osoBa v prioeoAI:J prísll:JšnéAo zdaňcwasieho obdobia je povinná 
oznámiť správcovi dane rozhodujúse skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 
dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 

21 Za nesplnenie povinnosti uvedenej >1 odseku 1, správsa dane uloží pokutu f:yziskej osobe najviac 
500. Sk a právniokej OSOBO najviao 5 000. Sk. 

41 Vypúšťa sa čl. 7: 
Daňové priznanie 
11 Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správsovi dane: 

al ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehm:ltefnosti, 
bi u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodlljúsish na vyrúbenie dane z nehnutel'nesti, 
cl ten koho na to sprá't'Ga dane 't'yz't'e. 
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2/ Ak priznanie bude podané po lehote stano\'onej zákonoFl1 zvýši správoa dano vyrúbenú da~ 
% daňovej povinnosti. 

31 Ak je nehnutel'nosť v spoluvlastníotve \'iaoe!)'oh osôb, priznanie podá'Ja každá fyzioká alebo 
právnická osoba. V prípade, že spolu'Jlastníoi sa dohodli, že jeden z nich podá dal"lové priznanie 
k dani z nehnuteľnosti a zaplatí celú daň sú spollol'Jlastníci povinný túto skutočnosť pisoFl1ne oznáFl1iť 
spróvcovi dane do 31. januára f)rís!ušného zdaňo'.'acieho obdobia. 

5/ Vypúšťa sa čl. B: 
Splatnosť dane 
11 Daň je splatná: 

a. Ak ide o daňo'lAíka pre'Jádzkujúceho pol'nohospodársku výrobu, v troch splátkach a to 20% dane 
~., 30 % dane do 30.9., a 50 % dane do 30.11. bežného roka, 

b. v ostatných prípadoch je daň splatná v štyroch rovnakýoh splátkach a to najneskôr do 31.3., 
30.6., 30.9., 30.11. bežného roka, na kto!)' sa daň vyrubuje. 

2/ Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a prá'JAiokej osobe 5000 Sk, je splatná 
do 31.3. bežného roka. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je 'Jyššia ako u'.'ádza predchádzajúca 
~ 

31 Ak nebude daň zaplatená včas, je daňo'.lník povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo 
výške 0,3 % z nedoplatku dane. Penále sa počitaji;J za každý deň omeškania odo dňa nasledujúoeho 
po dni splatnosti. 

61 Vypúšťa sa čl. 9: 
SplnoFl1ocňovacie ustanovenia 
11 Mesto FI1ôže v individuálnyoh pripadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdosti, ktoré by FI10hli 
~kona vzniknúf.:. 

7/ článok 10 sa označuje ako čl. 6, ktorý znie: 

Záverečné ustanovenia 
;] 

Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2000NZN o dani z nehnuteľnosti nadobudne účinnosť 2e-.2.2004. 
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