
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
Č. 7/2017 zo dňa 17. 08. 2017 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský 
Mikuláš Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovenlm § 6 ods. 1 zákona e. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v zneni neskoršich predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 
ods. 2, 3, 4, § 999 ods. 2, § 29, § 36, § 43 , § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, § 103 ods.l a 2 
zákona e. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ,zákon" e.582/2004 Z. z.) vydáva pre územie 
mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie: 

<::1.1 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš e. 9/2008NZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni VZN e. 5/2009 zo dna 
14. 05. 2009, v zneni e. 7/2011 zo dna 28. 11 . 2011, v znen i VZN e. 6/2012 zo dna 8. 11. 2012, v zneni 
VZN e. 8/2012 zo dna 13. 12. 2012, v zneni VZN e. 11/2013 zo dna 12. 12. 2013, v zneni VZN e. 7/2016 
zo dna 12. 5. 2016, v zneni VZN e. 11/2016 zo dňa 8. 8. 2016 a v zneni VZN e. 14/2016 zo dňa 
18. 11 . 2016 sa meni a doplna takto: 

1. V § 26 ods. (3) sa za slovami ,stráženého parkoviska", vkladajú slová ,vystavenie tovaru pred 
prevádzkarnou' 

2. V § 26 sa doplna ods. (9) nasledovného znenia: 

,Vystaven Im tovaru pred prevádzkou na doeasne vymedzenom priestore sa rozumie vystavenie 
len takého tovaru, ktorý patri k prirahlej prevádzkarni a súvisi s jej einnosťou . Doeasne 
vymedzený priestor na vystavenie tovaru nesmie byť ohranleený žiadnym prenosným alebo 
trvalým zariaden Im a objektom." 

3. V § 29, ods. (9), plsm. b) sa meni výška sadzby dane z ,0,100 €/m'/deň" na ,0,010 €/m'/deň" 

4. V § 29, ods. (9) sa doplna plsm. c) nasledovného znenia: 

~ ,na úeely vystavenia tovaru, ktorý patri k prirahlej prevádzkarni a súvisi s jej einnosťou 
.. v celkovej ploche do 6 m' 0,010 €/m'/den' 

5. V § 29, ods. (9) sa doplna plsm. d) nasledovného znenia: 

,na úeely vystavenia tovaru, ktorý patri k prirahlej prevádzkarni a súvisi s jej einnosťou za 
každý aj zaeatý m' nad 6 m' celkovej plochy 5 €/m'/deň" 

1 8 -08- 2017 
Tolo všeoh. záv. nariadenia bola menA; dňa ........ .. 

' .... ,rJn,;r~. m .... " ••• q.d.JTf. ." ........ ". 



CI. 2 

1. V § 56 ods. (1) sa pOvod né znenie nahrádza nasledovným znen1m: 

(1) Poplatok sa piati za činnosti nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi, činnosti nakladania 
s biologicky rozložiterným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na 
ktoré sa nevzťahuje roz$lrená zodpovednosť výrobcov, náklady spOsobené nedOsledným triedenim 
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje roz$lrená zodpovednosť 
výrobcova náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podra osobitného predpisu. 

Poplatok nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na 
zabezpečen ie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 
neuplatňuje roz$lrená zodpovednosť. 

CI. 3 

1. Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záv3znom 
nariadenI dňa 17. OB. 2017. 

2. VZN č . 7/2017NZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

3. Všeobecne záv3zné nariadenie č . 7/2017NZN, ktorým sa meni a doplňa VZN č. 9/200BNZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nadobúda účinnosť 04. 09. 2017. 

- 4 -09- 2017 
Talo všeob, záv, nariadenie je účinn.é diiow. ........ ~ .... , 

V LiP~. Mi.kU~áfl dňa: ........... ~.~~~.:JP !.... ........ .. 
PodpIS primátora mesia: ....... V((~ . . ............. .. 


