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Mestské zastupiteľstvo v záujme jednotného postupu pri identi
fikovaní subjektov jednotlivých druhov miestnych poplatkov a pri 
vykonávaní ich správy s a  u z n i e s l o  dňa 16. 12. 1993, 
podľa § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria
dení v úplnom znení vyhlásenom pod č. 481/1992 Zb. s použitím § 15 
zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona 
SNR č. 72/1992 Zb. a zákona NR SR č. 44/1993 Z.z. a s použitím zá
kona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zákona 
č. 165/1993 Z.z. a zákona č. 253/1993 Z.z., na tomto

všeobecne záväznom nariadení
G .  8 / 1 9 9 3 / V Z N
o miestnych poplatkoch

Článok 1

Základné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") svojím 

obsahom smeruje k plneniu úloh Mesta, pritom využíva ekonomický ná
stroj (poplatkovú povinnosť) na získanie vlastných príjmov potreb
ných pre financovanie ďalšieho rozvoja sídelného útvaru mesta Lip
tovský Mikuláš.

Článok 2

Druhy miestnych poplatkov
Pre mesto Liptovský Mikuláš sa stanovujú nasledovné miestne po

platky (ďalej len "poplatky"):
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b) poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako 

na bývanie,
c) poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d) poplatok za rekreačný pobyt,
e) poplatok za psa,
f) poplatok zo vstupného,
g) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrob

kov,
h) poplatok z reklamy,
i) poplatok za zábavné hracie prístroje,
j) poplatok za predajné automaty.
Všetky taxatívne vymenované druhy poplatkov sú zdrojom príjmo

vej časti rozpočtu Mesta.

Článok 3

Sadzby poplatkov
(1) Sadzby poplatkov spojené s poplatkovou povinnosťou stanovuje 

sadzobník miestnych poplatkov (ďalej len "sadzobník poplatkov"), 
ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia.
(2) Sadzby poplatkov sú stanovené:
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a) pevnou čiastkou - položka 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 ods.
2, 19 ods. 2 a 3, 20 ods. 2 písm. b), c),
21, 22 ods. 2 písm. a), b),

b) percentom zo základu určeného pre vyberanie poplatku alebo jeho
násobkom - položka 14, 18 ods. 3, 19 ods. 1, 20 ods. 2

písm. a), d), e), f), 22 ods. 2 písm. c),
c) paušálnou sadzbou - položka 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (sadzby

sú určené so zreteľom k polohe, frekventova- 
nosti, miere znečistenia a veíkosti vyhrade
ného priestoru - paušálna sadzba je použitá 
z dôvodu zjednodušenia správy poplatku).

Článok 4

Splatnosť poplatkov
(1) Pre poplatkovú povinnosť, určenú paušálnou sadzbou, je rozho

dujúci stav k prvému dňu mesiaca alebo týždňa (začatý mesiac alebo 
deň sa počíta ako celý).
(2) Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov pri položke 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9 a 10 sú splatné najneskoršie v deň vydania povolenia 
na zvláštne užívanie verejného priestranstva, na základe žiadosti 
poplatníka, Mestským úradom (cfalej len "MsÚ“).
(3) Splatnosť ostatných poplatkov je stanovená v sadzobníku po

platkov pri každej položke samostatne.
(4) K poplatkom uvedeným v sadzobníku poplatkov pri položke 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 je poplatník povinný podať prizna
nie (ohlásenie), na základe ktorého Mesto vyrubí poplatok platob
ným výmerom.
(5) Ak sa priznanie (ohlásenie) poplatku nepodalo včas, MsÚ je o- 

právnený zistiť základ poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok, 
ktoré má poruke, alebo ktoré si zaobstará.
(6) Proti prípadnej výzve MsÚ zaslanej poplatníkovi na podanie 

priznania k poplatku a proti iným opatreniam predchádzajúcim urče
niu výšky sadzby, nemožno sa samostatne odvolať.

Článok 5

Úhrada poplatkov
(1) Poplatky sa môžu platiť

a) prevodným príkazom na účet Mesta,
b) v hotovosti

1. poštovou poukážkou na účet Mesta,
2. osobám povereným primátorom mesta prijímať platby na poplat

ky v hotovosti.
(2) Za deň platby sa považuje

a) pri bezhotovostných prevodoch z účtu v peňažnom ústave deň, kedy 
bolo uskutočnené odpísanie z účtu daňového dlžníka,

b) pri platbách vykonaných v hotovosti deň, kedy prijal hotovosť 
poštový úrad, peňažný ústav alebo osoba poverená MsÚ prijímať 
od poplatníkov platby v hotovosti.
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(3) Zaplatený poplatok sa vráti v plnej výške, ak bez zavinenia 
poplatníka nedošlo k úkonu, ktorý bol predmetom poplatku alebo po
platok bol zaplatený bez toho, aby bol k tomu poplatník povinný.
(4) Ak vznikne oprávnený preplatok, vráti sa poplatníkovi prí

slušná čiastka vo výške a v lehote, ktorú upravuje osobitný práv
ny predpis. 15
(5) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zaniká uplynutím 3 ro

kov od konca roku, v ktorom vznikol poplatok (preplatok).
(6) Na žiadosť poplatníka môže Nesto povoliť odklad platenia pop

latku alebo jeho zaplatenie v splátkach, ak by bolo neodkladné za
platenie u dlžníka spojené s vážnou ujmou alebo ak nie je možné z 
iných dôvodov vybrať celý nedoplatok od dlžníka naraz, s výnimkou 
poplatku uvedeného v položke 16.
(7) 0 žiadosti, ktorú je poplatník povinný predložiť písomne, roz

hoduje štatutárny orgán Mesta. Po dobu povoleného odkladu platenia 
poplatku sa penále nepočítajú, ak dlžník dodrží určené podmienky a 
termín odkladu.
(8) Po dobu odkladu platenia poplatku alebo jeho zaplatenia v 

splátkach zaplatí dlžník úrok z odloženej sumy vo výške 140 % dis
kontnej úrokovej sadzby NBS platnej v prvý deň štvrťroka.
(9) Proti rozhodnutiu o povolení odkladu platenia poplatku alebo 

povolenia splátok sa nemožno odvolať.
(10) Ak nebude poplatok, vyplývajúci poplatníkovi z poplatkovej po
vinnosti, zaplatený včas, Mesto vyrubí poplatníkovi penále za každý 
deň omeškania vo výške 1 % z nedoplatku poplatku. Penále sa počíta 
za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti až 
do dňa platby, maximálne však len do výšky 50 % z poplatku.
(11) Proti určeniu poplatku, ktorý oznámi Mesto poplatníkovi pla
tobným výmerom, možno podať odvolanie na príslušnom odvolacom orgá
ne prostredníctvom MsÚ.

Článok 6 
Oslobodenie

(1) V rozsahu uvedenom v jednotlivých položkách sadzobníka je MsÚ 
zmocnený poplatok znížiť, zvýšiť, prípadne od jeho vyberania upus
tiť.
(2) Mesto môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch, na základe 

písomnej žiadosti poplatníka, k zmierneniu alebo odstráneniu tvr
dosti, poplatok znížiť, alebo odpustiť. 0 žiadosti, ktorú je po
platník povinný predložiť ešte pre vyrubením poplatku platobným vý
merom, rozhoduje mestské zastúpite!stvo.
(3) Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie poplatku nie je prí

pustné odvolanie.

i) Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe 
koná č. 165/1993 Z.z. a zákona c.

daní a poplatkov 
253/1993 Z.z.

v znení zá
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Článok 7

Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Poplatník je povinný neodkladne ohlásiť MsÚ každú skutočnosť, 

ktorá má vplyv na vyberanie poplatku.
(2) Priznanie k poplatku (ohlásenie) je poplatník povinný predlo

žiť na predpísanom tlačive, ktoré vlastnoručne podpíše, príp. jeho 
zákonný zástupca alebo splnomocnenec.
(3) Územná platnosť tohto nariadenia je daná územím katastra mesta 

Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí.
(4) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy 

(zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení záko
na č. 165/1993 Z.z. a zákona č. 253/1993 Z.z., zákon č 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v úplnom znení vyhlásenom pod č. 481/1992 Zb., 
zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 472/ 
1990 Zb., zákona SNR č. 524/1990 Zb. a zákonného opatrenia P SNR č. 
57/1991 Zb., zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v zne
ní zákona SNR č. 72/1992 Zb. a zákona NR SR č. 44/1993 Z.z.)
(5) Zrušuje sa

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1992/VZN o miestnych poplatkoch 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/1992/VZN.
(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.1994.

S A D Z O B N Í K  M I E S T N Y C H  IPOPLATKOV

Všeobecné ustanovenia
(1) Za verejné priestranstvo sa určujú všetky verejnosti prístup

né pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 
a právnických osôb s výnimkou Mesta, alebo ku ktorým majú tieto o- 
soby právo hospodárenia.
(2) Na spevnené rozptylové plochy pred objektami občianskeho vy

bavenia, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb 
s výnimkou Mesta a preukázateľne sú verejnosti prístupné, sa apli
kujú ustanovenia o verejných účelových komunikáciách zákona č. 135/ 
1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v úplnom znení 
zákona č. 55/1984 Zb., vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 35/ 
1984 Zb. a obecne platné predpisy.
(3) Verejným priestranstvom sú najmä

a) prejazdné úseky ciest, vrátane priľahlých chodníkov,
b) miestne komunikácie a ich súčasti (odstavné a parkovacie plochy, 

parkovacie pruhy a pásy, obratištia, výhybne, námestia, spevne
né rozptylové plochy pred objektami občianskeho vybavenia,ulič
ná zeleň),

c) trhoviská,
d) iné verejne prístupné pozemky Mesta.
(4) Pod pojmom centrálna mestská zóna (ďalej len "CMZ") sa rozu

mie priestor vymedzený územnoplánovacou dokumentáciou sídelného ú- 
tvaru mesta Liptovský Mikuláš.
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(5) Pod pojmom historické jadro mesta (ďalej len "HJM") sa rozu
mie priestor v CMZ s nasledovným ohraničením - prístupová vere iná 
komunikácia medzi budovou sídla Okresného policajného zboru SR a 
50 b. i. s obchodnou podstavanosťou na Ul. 1. mála. Základnou ško
lou na Ul. čs. bricrády, časť Ul. čs, brigády smerom západným (se
verná strana), časť Ul. Tranovského, Baťova ulička, časť VI. Pišú- 
tovei (východná strana) po parkovisko Saint Nicolaus, Park mládeže, 
časť Ul. Bernolákovej (východná strana), areál Liptovského združe
nia telesnej kultúry ťseverná strana), časť Ul. Hodžovei C východná 
strana), časť Ul. Jilemnického (severná strana), bývalý židovský 
cintorín (západná strana), časť Ul. Štúrovej Mužná strana) po kri
žovatku s Ul. Hollého. Ul. Hollého (západná strana). Ul. Moyzesova 
po križovatku s Ul. garbiarskou, Ul. crarbiarska (severná strana) 
po napojenie na Ul. 1. máia.

(6) Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom služby rozumie
a) zhotovenie vecí na zákazku,
b) oprava a úprava veci,
c) obstarávate!ské služby,
d) prepravné služby,
e) služby peňažných ústavov.
f) služby cestovných kancelárií,
g) advokátske služby.

POPLATOK ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Tento druh poplatku umožňuje Mestu ovplyvniť životné prostre

die jeho obyvateľov reguláciou skládok, skrátením času stavebných 
prác, zabezpečením priechodnosti komunikácií, účelnosti prídavných 
predajných zariadení či iných atrakcií.
(2) Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú ve

rejné priestranstvo na účely uvedené v položke 1 až 13. Na zvlášt
ne užívanie verejného priestranstva, ak to osobitné predpisy, ale
bo položky tohto nariadenia, neustanovujú inak, udeľuje Mesto pí
somné povolenie formou rozhodnutia.
(3) Poplatníkom podľa položiek 3 a 6 je tá právnická a fyzická o- 

soba, ktorá môže ovplyvniť dobu a spôsob užívania verejného prie
stranstva. Ak užíva verejné priestranstvo na umiestnenie stavebných 
zariadení a stavebných materiálov dodávateľská firma, je poplatní
kom táto firma a nie investor. Poplatok nemôže dodávateľ prenášať 
na svojho odberateľa (investora).
(4) Poplatky podľa položiek 11 a 12 platí vlastník (prevádzkova

teľ) vozidla.
(5) Poplatok podľa položky 13 platí užívateľ vyhradenej časti par

koviska .

Položka 1
Paušálny denný poplatok za zhromaždenie usporiadané na verej

nom priestranstve
a) do 2500 m2 užívanej plochy

HJM
1000,- Sk

CMZ
700,- Sk

predmestie 
200,- Sk

b) od 2500 do 10000 m2 u. pl. 2500,- Sk 1750,- Sk 500,- Sk
b) nad 10000 m2 u. pl. 5000,- Sk 3500,- Sk 1000,- Sk
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Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodené

a) školské, kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom prie
stranstve bez vstupného,

b) zhromaždenia slúžiace občanom na využívanie slobody prejavu a 
ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov 
a na účast na riešení verejných a iných spoločenských záležitos
tí vyjadrením postojov a stanovísk,

c) zhromaždenia osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov uprave
né inými právnymi predpismi,

d) zhromaždenia, ktorých zvolávateíom je Mesto,
e) pouličné sprievody.
Poznámka

Oslobodením od poplatku však nie je zrušená
a) oznamovacia povinnosť zvolávateľa zhromaždenia podľa zákona č. 

84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
b) v prípade, že sa zhromaždenie koná v blízkosti pozemnej komuni

kácie alebo jej súčasti, povinnosť písomne požiadať príslušný 
cestný správny orgán o udelenie povolenia na zvláštne užívanie 
komunikácie,

c) v prípade uzávierky pozemnej komunikácie, povinnosť písomne po
žiadať príslušný cestný správny orgán o udelenie povolenia na 
uzávierku (obchádzku) v záujme bezpečnosti priamych účastníkov 
zhromaždenia.

Položka 2
Paušálny poplatok za dočasné umiestnenie stolov, stoličiek a 

slnečníkov na verejnom priestranstve, slúžiace na pohostinskú čin
nosť (predaj nealkoholických nápojov, predaj jedál a doplnkový pre
daj potravín - polotovarov)

v Sk
Plocha výhrade- 
ná pre zvláštne 
užívanie v.p.

HJM CMZ predmestie

týždenný mesačný týždenný mesačný týždenný mesačný

do 20 m2 
od 20 do 50 m2 
od 50 do 100 m2

350,-
700,-
1050,-

1120,-
2240,-
3360,-

250,-
500,-
750,-

800,-
1600,-
2400,-

100,-
200,-
300,-

320,-
640,-
960,-

Položka 3
Poplatok za umiestnenie skládky stavebného, výkopového a iného 

materiálu nevyhnutného na vykonávanie udržiavacích prác, niektorých 
drobných stavieb a stavebných úprav, pri ktorých sa nevyžaduje sta
vebné povolenie, za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priest
ranstva a každý aj neúplný deň
a) v HJM 4,- Sk
b) v CMZ 2,- Sk
c) na predmestí 1,- Sk
Zmocnenie

Ak z dôvodu množstva použitého stavebného materiálu, pôdorysu 
a charakteru stavby bude nevyhnutné zriadiť dlhodobú skládku mimo
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stavenisko, na ktorom sa vykonáva stavba a to v mieste sústredenej 
individuálnej bytovej výstavby (maximálne však na 12 mesiacov) sta
novuje sa suma paušálneho poplatku za každý aj neúplný mesiac
a) do 20 m2 užívanej plochy 100,- Sk
b) od 20 do 50 m2 užívanej plochy 200,- Sk
c) nad 50 m2 užívanej plochy 400,- Sk
Poznámka

Pred umiestnením skládky, ktorej doba trvania bude dlhšia ako 
24 hodín, je zriaďovateľ tejto skládky (právnická a fyzická osoba) 
povinný vyžiadať si povolenie MsÚ a to aj v prípade, že je oslobo
dený od poplatkovej povinnosti.

Položka 4
Poplatok za umiestnenie skládky tuhých palív (doba skládky ne

smie prekročiť tri dni) za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný 
deň
a) v HJM 5,- Sk
b) v CMZ 4,- Sk
c) na predmestí 2,- Sk
Oslobodenie

Od poplatku sa upúšťa, ak doba trvania skládky tuhých palív 
nie je dlhšia ako 24 hodín.

Položka 5
Poplatok za zabratie verejného priestranstva na dočasné sús

treďovanie odpadu (starých a nepotrebných vecí, materiálu z búra
nia, odpadu z udržiavacích prác, stavebných úprav, nevyhnutných ú- 
prav a zabezpečovacích prác uložených stavebným úradom), s výnim
kou zhromažďovania zvláštnych odpadov, nebezpečných odpadov a dru
hotných surovín (podmienky nakladania s týmito odpadmi upravuje na
riadenie vlády SR č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi), za každý 
aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň (najviac však 5 dní po sebe 
nasledujúcich)
a) v HJM 15,- Sk
b) v CMZ 10,- Sk
c) na predmestí 5,- Sk
Oslobodenie

V prípade, že sústreďovanie odpadu podlá položky 5 prebieha 
súčasne s jeho nakladaním a odvozom na náklady jeho pôvodcu a doba 
sústreďovania neprekročí 24 h, znižujú sa výšky sadzby poplatku v 
položke 5 o 40 %.

Položka 6
Poplatok za umiestnenie stavebného zariadenia za každý aj ne

úplný m2 a každý aj neúplný deň
a) v HJM 8,- Sk
b) v CMZ 6,- Sk
c) na predmestí 3,- Sk
Zmocnenie
(1) Pri nových stavbách, zmenách stavieb (nadstavby, prístavby a 

stavebné úpravy) a pri zriaďovaní podzemných vedení sa vyberá po-
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piatok len vtedy, keď dodávateľ prác
a) prevýši rozsah užívania vymedzený projektom organizácie výstav

by alebo povolením stavebného úradu používať nevyhnutné staveb
né plochy a to len z plochy, o ktorú sa prekročila dohodnutá 
plocha,

b) predĺži stavebným úradom stanovenú dobu užívania (poplatok sa 
určí podľa položky 6 za celú skutočne užívanú plochu verejného 
priestranstva a to za dobu, o ktorú bola dohodnutá doba používa
nia prekročená).

(2) Poplatková povinnosť podľa položky 6 platí aj pri čiastočných 
alebo úplných uzávierkách chodníkov a spevnených rozptylových plôch 
pred objektami občianskeho vybavenia zriaďovaných z dôvodu zaiste
nia bezpečnosti jej užívateľov.
Oslobodenie

Od poplatku sa upúšťa, ak doba poplatného úkonu (umiestnenie 
stavebného zariadenia potrebného na udržiavacie práce, nevyhnutné 
úpravy nariadené stavebným úradom, zabezpečovacie práce, drobné 
stavby a stavebné úpravy, na ktoré postačí ohlásenie stavebného ú- 
radu) nepresiahne 10 dní po sebe nasledujúcich alebo ak umiestnené 
stavebné zariadenie je určené
a) k údržbe (oprave) verejného priestranstva (jeho časti),
b) k rekonštrukcii podzemného vedennia každého druhu, 
v lehote stanovenej na realizáciu.

Poznámka
Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, sta

vebným a montážnym prácam (stroje, zdvíhacie zariadenia, trubkové 
lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny a pod.)

Položka V
Poplatok za príležitostné umiestnenie predajných zariadení a 

zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb (stánky, kiosky, sto
lový predaj, predaj z motorových vozidiel a prípojných vozidiel) za 
1 m2 užívanej plochy a deň
a) v HJM

aa) predaj predmetov ľudových remeselníkov
ab) predaj novín, časopisov, kníh a poskytovanie 

služieb (oprava a úprava veci)
ac) predaj potravinárskych výrobkov
ad) predaj zeleniny, ovocia a lesných plodov
ae) predaj keramiky, bižutérie, ozdobných predmetov, 

príveskov, suvenírov, hračiek a kvetov
af) občerstvenie, vrátane dočasných zariadení 

zabezpečujúcich ambulantný predaj
ag) predaj lotérie, kaziet, gramoplatní
ah) predaj nepotravinárskych tovarov

b) v CMZ
ba) predaj predmetov ľudových remeselníkov
bb) predaj novín, časopisov, kníh a poskytovanie 

služieb (oprava a úprava veci)
bc) predaj potravinárskych výrobkov
bd) predaj zeleniny, ovocia a lesných plodov
be) predaj keramiky, bižutérie, ozdobných predmetov, 

príveskov, suvenírov, hračiek a kvetov
bf) občerstvenie, vrátane dočasných zariadení 

zabezpečujúcich ambulantný predaj
bg) predaj lotérie, kaziet, gramoplatní

10,- Sk
16,- Sk 
20,- Sk 
25,- Sk
30,- Sk
40,- Sk 
45,- Sk 
60,- Sk
6,- Sk
12,- Sk 
15,- Sk 
20,- Sk
25,- Sk
30,- Sk 
35,- Sk
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bh) predaj nepotravinárskych tovarov
c) na predmestí

ca) predaj predmetov ľudových remeselníkov
cb) predaj novín, časopisov, kníh a poskytovanie 

služieb (oprava a úprava veci)
cc) predaj potravinárskych výrobkov
cd) predaj zeleniny, ovocia lesných plodov
ce) predaj keramiky, bižutérie, ozdobných predmetov, 

príveskov, suvenírov, hračiek a kvetov
cf) občerstvenie, vrátane dočasných zariadení 

zabezpečujúcich ambulantný predaj
cg) predaj lotérie, kaziet, gramoplatní
ch) predaj nepotravinárskych tovarov

1*oin Sk
4,- Sk
8,- Sk
12,- Sk
15,- Sk
20,- Sk
25,- Sk
30,- Sk
35,- Sk

Zmocnenie
Pri poriadaní jednorázových akcií (jarmoky, predajné výstavy 

a pod.) sa sadzby poplatkov položky 7 môžu zvýšiť alebo znížiť až 
o 50 %.
Oslobodenie
(1) Od poplatku sa upúšťa, ak celý výťažok z predaja (poskytnutia 

služieb) je preukázateľne určený na charitatívne a verejnoprospeš
né účely.
(2) Poplatok sa zníži o 80 % pri jednorázovom predaji kvetov, kve- 

tinárskych výrobkov a nespracovaných rastlinných produktov z vlast
nej drobnej pestovateľskej činnosti
a) u osôb ZP (zdravotne postihnutých) a ZŤP (zdravotne ťažko posti

hnutých) ,
b) u osôb starších ako 70 rokov,
c) u osôb inak pohybovo obmedzených.
(3) Ak stolový predaj vykonávajú právnické alebo fyzické osoby pred 

svojou prevádzkárňou znižuje sa výška sadzby poplatku o 40 *.
Poznámka

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

Položka 8
Paušálny ročný poplatok za dlhodobé umiestnenie predajných za

riadení a zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb
a) do 16 m2 užívanej plochy

aa) predaj predmetov ľudových remeselníkov
HJM CHZ predmestí

1. týždenný 85,- Sk 60,- Sk 25,- Sk
2 . mesačný 210,- Sk 150,- Sk 60,- Sk
3. ročný 1700,- Sk 1300,- Sk 590,- Sk
predaj novín, časopisov, kníh a poskytovanie služieb
1. týždenný 180,- Sk 150,- Sk 50,- Sk
2. mesačný 450,- Sk 375,- Sk 125,- Sk
3. ročný 3500,- Sk 2700,- Sk 1200,- Sk
predaj potravinárskych výrobkov
1. týždenný 370,- Sk 300,- Sk 100,- Sk
2. mesačný 925,- Sk 750,- Sk 250,- Sk
3. ročný 8000,- Sk 6100,- Sk 2800,- Sk
predaj zeleniny, ovocia a lesnmých ]plodov
1. týždenný 400,- Sk 320,- Sk 120,- Sk
2 . mesačný 1000,- Sk 750,- Sk 300,- Sk
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3. ročný 8500,- Sk 6500,- Sk 3000,- Sk
ae) predaj keramiky, bižutérie, ozdobných predmetov, príveskov, 

suvenírov, hračiek a kvetov
1. týždenný 420,- Sk 340,- Sk 140,- Sk
2. mesačný 1050,- Sk 850,- Sk 350,- Sk
3. ročný 9000,- Sk 6900,- Sk 3100,- Sk

af) občerstvenie
1. týždenný 450,- Sk 370,- Sk 160,- Sk
2. mesačný 1100,- Sk 925,- Sk 400,- Sk
3 . ročný 9500,- Sk 7300,- Sk 3300,- Sk

ag) predaj lotérie, kaziet, gramoplatní
1. týždenný 470,- Sk 400,- Sk 180,- Sk
2. mesačný 1175,- Sk 1000,- Sk 450,- Sk
3. ročný 10000,- Sk 7700,- Sk 3500,- Sk

ah) predaj nepotravinárskych tovarov
1. týždenný 510,- Sk 440,- Sk 200,- Sk
2. mesačný 1275,- Sk 1100,- Sk 500,- Sk
3. ročný 11200,- Sk 8600,- Sk 3900,- Sk

b) od 16 do 72 m2 (podľa tohto písmena sa sadzby paušálnych roč
ných poplatkov položky 8 písm. a) zvyšujú trojnásobne

Splatnosť
Paušálny ročný poplatok podľa položky 8 je splatný k 31. marcu 

bežného roka. Ak vznikne poplatková povinnosť po 31. marci, poplat
ník uhradí jeho splatnú časť za každý ďalší aj začatý mesiac najne
skoršie však v deň, kedy MsÚ vydá povolenie na vyhradenie priesto
ru z verejného priestranstva.
Oslobodenie
(1) Od poplatku sa upúšťa, ak celý výťažok z predaja (poskytnutia 

služieb) je preukázateľne určený na charitatívne a verejnoprospeš
né účely.
(2) Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia 

určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verej
nom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné roz
hodnutie.
Poznámky
(1) V prípade zmiešaného tovaru stanoví sa výška poplatku podľa 

druhu tovaru zaradeného do vyššej poplatkovej skupiny.
(2) Podmienky stánkového a ambulantného predaja podrobnejšie upra

vuje všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. 6/1992/VZN.

Polôžka 9
Paušálny poplatok za umiestnenie zariadení atrakcií za každý 

aj neúplný deň
HJM CMZ predmestie

a) s rotačným pohybom
aa) veľký retiazkový kolotoč,

zvonková dráha 350,- Sk 300,- Sk 200,- Sk
ab) malý retiazkový kolotoč 140,- Sk 120,- Sk 80,- Sk
ac) detská manéž 70,- Sk 60,- Sk 40,- Sk

b) s kombináciou vertikálneho zdvihu a hydrauliky
ba) lochnesova dráha, twister, 

kalipso
bb) raketa, lietajúce labute,

440,- Sk 380 Sk 250 Sk



11

hurikán, galaxia 350,- Sk 300,- Sk 200,- Sk
bc) apollo, ruské kolo, 

detská hydraulika 260,- Sk 220,- Sk 150,- Sk
C) kyvné zariadenia 

ca) hojdačky veíké 210,- Sk 180,- Sk 120,- Sk
cb) hojdačky malé 110,- Sk 90,- Sk 60,- Sk

ď) posuvné po ploche alebo koíaji
da) autodrómy, autodráhy, motodráhy450,- Sk 390,- Sk 260,- Sk
db) centrifúga, motoródeo 700,- Sk 600,- Sk 400,- Sk

e) exkurzívne (priechodné) atrakcie 
bludiská, rozprávkové dráhy, 
zrkadlový labirint, palác smiechu, 
matrac vzduchový 180,- Sk 150,- Sk 100,- Sk

f) strelnice 250,- Sk 220,- Sk 140,- Sk
g) hracie automaty 880,- Sk 760,- Sk 500,- Sk
h) stávkové zariadenia 1050,- Sk 910,- Sk 600,- Sk
i) varieté, iluzionistické a artis

tické produkcie 790,- Sk 680,- Sk 450,- Sk
Zmocnenie
(1) Za umiestnenie obytných zariadení, motorových vozidiel a ďal

ších vecí (ďalej len "zariadenie"), ktoré nie sú zariadením atrak
cií, ale len nepriamo zabezpečujú ich prevádzku, sa stanovuje pau
šálny denný poplatok 10,- Sk za jedno zariadenie.
(2) Pri poriadaní jednorázových atrakcií (jarmoky, kultúrne podu

jatia a pod.) sa sadzby poplatkov položky 9 môžu zvýšiť alebo zní
žiť až o 50 %.

Položka 1 O
Paušálny poplatok za umiestnenie zariadení cirkusov za každý 

aj neúplný deň
CMZ predmestie

a) do 4000 m2 užívanej plochy 1400,- Sk 1200,- Sk
b) od 4000 m2 do 8000 m2 u.pl. 2100,- Sk 1800,- Sk
c) nad 8000 m2 u.pl. 4000,- Sk 3600,- Sk

Položka IX
Poplatok za trvalé parkovanie vozidla mimo verejných parko

vísk s organizovanou prevádzkou a mimo strážených parkovísk 
a) paušálny ročný poplatok za vyhradenie priestoru z verejného prie

stranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo právnickej 
alebo fyzickej osoby (vyznačením vodorovnej dopravnej značky č.
V lOd)
aa) osobný automobil a HJM CMZ predmestie

dodávkový automobil 1020,- Sk 720,- Sk 540, - Sk
ab) malý a stredný nákladný 

automobil, traktor, vrátane 
malého autobusu 1630,- Sk 1150,- Sk 860, - Sk

ac) veíký nákladný automobil 
1. bez prípojného vozidla 2280,- Sk 1610,- Sk 1210, - Sk
2. s prípojným vozidlom 3890,- Sk 2740,- Sk 2060, - Sk

ad) autobus, kĺbový autobus 2790,- Sk 1970,- Sk 1480, - Sk
paušálny denný poplatok za vyhradenie priestoru z verejného prie-
stranstva ako parkovacie miesto 
ba) obytný automobil (karavan)

pre
60,- Sk 50,- Sk 30,- Sk

bb) obytný príves 50,- Sk 40,- Sk 20,- Sk
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Splatnosť
(1) Paušálny ročný poplatok podlá písm. a) položky 11 je splatný 

k 31. marcu bežného roka. Ak vznikne poplatková povinnosť po 31. 
marci, poplatník uhradí jeho splatnú časť za každý ďalší aj začatý 
mesiac najneskoršie v deň, kedy MsÚ vydá povolenie na vyhradenie 
priestoru z verejného priestranstva.
(2) Paušálny denný poplatok podľa písm. b) položky 11 je splatný 

pred začatím poplatného úkonu, najneskoršie v deň, kedy MsÚ vydá 
povolenie na vyhradenie priestoru z verejného priestranstva.
Oslobodenie
(1) Od poplatku v ods. 1 písm.aa) položky 11 sa oslobodzujú zdra

votne postihnutí a zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorí použí
vajú osobitné označenie vozidiel č. 01, 02, 03, vrátane vozidiel 
ich sprievodcov.
(2) Od poplatku v ods. 1 písm ad) položky 11 sa oslobodzujú auto

busy verejnej hromadnej dopravy v pravidelnej doprave.
Zmocnenie

Poplatok podlá ods. 1 písm. aa) položky 11 sa znižuje u dô
chodcov
a) v HJM na 300,- Sk
b) v CMZ na 210,- Sk
c) na predmestí na 160,- Sk
Poznámka
(1) Za parkovanie na vyhradenom priestore sa nepovažuje státie 

autobusov verejnej hromadnej dopravy na vyznačených zastávkach pra
videlných liniek a parkovanie vozidiel taxislužby.
(2) Podmienky zriaďovania vyhradených parkovacích miest a manipu

lačných plôch stanoví osobitný predpis.

Položka 12
Paušálny denný poplatok za súvislé státie vozidlom 

tom mieste za každý aj neúplný deň
a) osobný automobil a dodávkový automobil
b) malý a stredný nákladný automobil, traktor, 

vrátane malého autobusu
c) veíký nákladný automobil

ca) bez prípojného vozidla
cb) s prípipjným vozidlo

d) autobus, kĺbový autobus
e) vrak motorového vozidla

ea) osobného automobilu a dodávkového automobilu
eb) malého a stredného nákladného automobilu, 

traktora, vrátane malého autobusu
ec) veľkého nákladného automobilu

1. bez prípojného vozidla
2. s prípojným vozidlom

ed) autobusu, kĺbového autobusu
Splatnosť
(1) Poplatok podlá písm. a) až d) položky 12 je splatí 

kedy nastala právna skutočnosť spôsobujúca právne následky, t.j. 
v deň kedy začalo súvislé státie vozidlom na tom istom mieste.

na tom is-
25,- Sk
50,- Sk
65,- Sk
120,- Sk
80,- Sk
50,- Sk
100,- Sk
130,- Sk
200,- Sk
160,- Sk

ý v deň,
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(2) Poplatok podlá písm. e) položky 12 je splatný najneskoršie v 
lehote 5 dní od právoplatnosti platobného výmeru, ktorým Mesto po
platok vyrubí na základe oznámenia oprávnených osôb alebo priznania 
poplatníka.
Poznámky
(1) Za súvislé státie vozidlom, spoplatnené podlá písm. a) až d) 

položky 12, sa považuje také umiestnenie vozidla na verejnom prie
stranstve, počas ktorého vlastník (prevádzkovateí) vozidla
a) vykonáva údržbu alebo opravu, čím znečisťuje verejné priestran

stvo, alebo
b) svojou polohou bráni obecnému užívaniu verejného priestranstva 

všetkými účastníkmi.
Umiestnenie vozidla podlá písm. a) až d) však musí preukázatelne 
nahradzovať garážovanie vozidla vo vlastnej (prenajatej) garáži 
alebo na vlastnom (prenajatom) pozemku.
(2) Poplatok podľa položky 12 nie je možné vyberať ani za krátko

dobé užívanie verejného priestranstva (prístupného vozidlám) k do
časnému parkovaniu motorových vozidiel napr. od motoristov prichá
dzajúcich do mesta len ku krátkodobému pobytu k návšteve známych, 
na rekreáciu a pod.

Položka X 3
Pre verejné parkoviská s obmedzenou dobou parkovania (vyhra

dené parkoviská na verejných priestranstvách) sa za jedno vyhrade
né parkovacie miesto určuje paušálny ročný poplatok
a) v HJM 400,- Sk
b) v CMZ 200,- Sk
c) na predmestí 100,- Sk
Splatnosť

Poplatok Mesto vyberie na základe priznania poplatníka podané
ho k 15. februáru b. r. Poplatok je splatný k 31. marcu b. r.

POPLATOK ZA UŽÍVANIE ČASTI BYTU, KTORÝ JE VO VLASTNÍCTVE MESTA,
NA INÉ ÚČELY AKO NA BÝVANIE

Položka X-4
Ročná sadzba poplatku sa stanovuje

a) v HJM vo výške 4-násobku ročnej úhrady za 1 m2 podlahovej plo
chy takto užívanej časti bytu,

b) v CMZ (mimo HJM) vo výške 3-násobku ročnej úhrady za 1 m2 pod
lahovej plochy takto užívanej časti bytu,

c) na predmestí vo výške 2-násobku ročnej úhrady za 1 m2 podlaho
vej plochy takto užívanej časti bytu.

Splatnosť
(1) Poplatok (jeho splatná časť) je splatný k 31. decembru b. r. 

a Mesto ho vyrubí platobným výmerom.
(2) Ak skončí užívanie časti bytu na iné účely ako na bývanie v 

priebehu roka, poplatok je splatný do konca mesiaca nasledujúceho 
po skončení poplatkovej povinnosti.
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(3) Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia (povolenia) o použití časti bytu na iné účely ako na 
bývanie, vydaného Mestom na základe predloženého dokladu o užívaní 
časti bytu.
Oslobodenie

Od poplatku sa oslobodzujú zdravotnícke a sociálne zariadenia 
a zariadenia spojov. Od poplatku je oslobodený nájomca alebo prí
slušníci jeho domácnosti, ak použije časť bytu tak, že spôsob pou
žitia nevylučuje súčasné užívanie miestností na bytové účely. Ten
to spôsob použitia nie je podmienený ani rozhodnutím Mesta o použi
tí časti bytu na iné účely ako na bývanie.
Poznámky
(1) Užívaním časti bytu na iné účely ako na bývanie sa rozumie u- 

žívat časť bytu ako kanceláriu, ateliér, lekársku ordináciu, pre
vádzku, skladište a pod., pokiaľ zmena nebola prejednaná stavebným 
úradom ako zmena stavebného projektu. Medzi tieto byty však nepa
tria pracovne vedeckých a umeleckých pracovníkov, ktoré sa posudzu
jú ako súčasť bytu s väčšou obytnou plochou. Časť bytu môže dočas
ne používať na iné účely len nájomca alebo príslušníci spoločnej 
domácnosti. Pojem príslušníci spoločnej domácnosti je vymedzený o- 
sobitnými predpismi.2>
(2) Ročná úhrada za užívanie bytu sa určí podľa vyhlášky č. 60/ 

1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním 
bytu v znení neskorších predpisov.
(3) Poplatník je povinný prihlásiť sa poplatku do 3 dní po vzniku 

poplatkovej povinnosti.
(4) Poplatok platí užívateľ bytu (nájomca) alebo príslušník jeho 

domácnosti, ktorým je fyzická osoba. Časťou bytu sa rozumie aspoň 
jedna celá miestnosť, nie časť miestnosti.

POPLATOK ZA UBYTOVACIU KAPACITU

P o l o ž k a  1 5
Za ubytovaciu kapacitu rekreačného alebo školiaceho zariade

nia sa stanovuje poplatok podľa tried (vybavenia, úrovne a rozsahu 
poskytovaných služieb —  +, ++, +++) vo výške
a) rekreačný objekt +++ 1,—  Sk za každé lôžko a deň
b) rekreačný objekt +, ++ 0,50 Sk za každé lôžko a deň
Splatnosť
(1) Poplatok sa určí násobkom lôžok v objekte podľa stavu k 1.1. 

každého roka, sadzbou a počtom dní - vopred.
(2) Poplatok sa platí vyrubením a je splatný k 31. marcu b. r.
(3) Ak nastala skutočnosť, ktorá zakladá povinnosť poplatníka pla

tiť poplatok po 31. marci b. r., zaplatí jeho splatnú časť, ktorou 
sa rozumie každý aj začatý mesiac do 15. dňa prvého mesiaca, ktorý 
nasleduje po dni vzniku poplatkovej povinnosti.

2) §115 Občianskeho zákonníka.
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Oslobodenie
(1) Poplatok sa úmerne zníži z budov, v ktorých sa robia počas

roka opravy, príp. sa od poplatku upustí po dobu nevyhnutne potre
bnú na celkovú rekonštrukciu.
(2) Poplatok sa neplatí

a) za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch,
b) za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia po

skytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c) za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto 

objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb,
d) za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú pre

vádzku zariadenia,
e) za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekon

štrukciu zariadenia,
f) za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú 

na charitatívne účely.
Poznámka

Rekreačný objekt (zariadenie) je stavba určená na rekreačné
účely (chata, zrub, chalupa)
a) ktorá spĺňa klasifikačné znaky na zaradenie do tejto kategórie 

podľa ON 73 5412,
b) ktorá sa v časti roka využíva na rekreáciu a v časti na rôzne 

školenia.

POPLATOK ZA REKREAČNÝ POBYT

P o l o ž k a  1 6
Poplatok za rekreačný pobyt (prechodné ubytovanie) sa stano

vuje podľa kategórií (druhu ubytovacích zariadení) a tried (podľa 
vybavenia, úrovne a rozsahu poskytovaných služieb —  +, ++, +++, 
++++, +++++) vo výške
a) 12,- Sk za osobu a deň - HOTEL +++, ++++, +++++

- HOTEL GARNI +++
- MOTEL +++, ++++

b) 10,- Sk za osobu a deň - HOTEL ++
- HOTEL GARNI ++
- MOTEL ++

c) 8,- Sk za osobu a deň - HOTEL +
- HOTEL GARNI +
- MOTEL +

d) 7,- Sk za osobu a deň - PENZIÓN ++
e) 6,- Sk za osobu a deň - PENZIÓN +
f) 5," Sk za osobu a deň - obytná miestnosť +++
g) 4,- Sk za osobu a deň - obytná miestnosť + , ++
h) 2,- Sk za osobu a deň - turistická ubytovňa +,

- chatová osada +, ++, +++
- kemping +, ++, +++, ++++

Splatnosť
Poplatok sa platí bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa 

prvého mesiaca, ktorý nasleduje po poslednom dni štvrťroka (t. j. 
15.1., 15.4., 15.7. a 15.10. b. r.). Deň príchodu a deň odchodu sa 
do doby pobytu nezapočítavajú.
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Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení

a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S (zdra
votne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ZŤP (zdravotne ťažko 
postihnutý) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dô
chodok,

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

c) osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných 
predpisov,

d) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu3> nachádzajúceho sa 
v katastri mesta a jeho mestských častí, jeho manželka (manžel), 
príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto 
osôb a ich deti,

e) osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dô
chodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na kto
rú patria prídavky na deti (výchovné), vojak v základnej službe 
a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,

f) príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho man
želky (manžela) a manželia týchto osôb a ich deti.

Poznámky
(1) Za miesto sústredeného cestovného ruchu pre účely tohto naria

denia sa považuje priestor, v ktorom sa realizuje pobytový cestov
ný ruch (spojený s prenocovaním), t. zn. priestor, v ktorom sa na
chádza zariadenie prechodného ubytovania bez ohľadu na formu vlast
níctva .
(2) Poplatok vyberá a ručí zaň ubytovateľ (fyzická alebo právnic

ká osoba, ktorá prechodné ubytovanie poskytla).
(3) Poplatok nie je možné vyberať od osôb prechodne sa zdržujú

cich na území mesta z iného dôvodu ako z dôvodu rekreácie. Účel po
bytu musí určiť zásadne návštevník a nie ubytovateľ.
(4) Ubytovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechod

ne ubytovaných v ubytovacom zariadení, osôb oslobodených od po
platku a osôb pri výkone povolania (funkcie) pri pracovných (slu
žobných) cestách.
(5) Ubytovateľ je povinný súčasne so zaplatením poplatku (štvrť

ročne) predložiť hlásenie o počte ubytovaných osôb za účelom re
kreácie.

POPLATOK ZA PSA

Položka ZL "7
Ročný poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom psa staršieho ako 6 mesiacov a to výške
a) v bytovke (obytnom dome) 700,- Sk
b) v rodinnom dome

ba) v CMZ (vrátane HJM), 300,- Sk
bb) na predmestí (vrátane rodinných domov na

3) § 47 až § 58 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o
nických požiadavkách na výstavbu.

všeobecných tech-
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Ul. J. Janošku a časti II. Vrbickej - severná 
strana od Ul. Borbisovej po Ul. Kollárovu)

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

poľovníckeho zväzu alebo kynologického klubu ZTŠČ, sa 
stanovuje vo výške
Vlastník psa, ktorý je členom poľovníckeho zväzu alebo 
členom klubu ZTŠČ, je povinný každoročne do 31.1. 
uplatniť nárok na poskytnutie úľavy poplatku za psa.
(2) Pre vlastníkov psov poberajúcich invalidný, sta

robný a vdovský dôchodok sa stanovuje sadzba poplatku
a) v bytovke (obytnom dome)
b) v rodinnom dome
(3) Sadzba poplatku za druhého ako aj každého ďalšieho 

psa sa zvyšuje o 50 %.
Splatnosť
(1) Poplatok Mesto vyrubí platobným výmerom, ktorý je splatný k 

31. máju b. r.
(2) Ak nastala skutočnosť, ktorá zakladá povinnosť poplatníka pla

tiť poplatok po 31. máji b. r., poplatok sa vyrubí vo výške 1/12 
ročnej sadzby za každý začatý mesiac. Takto vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní od podania priznania poplatku.
Oslobodenie
(1) Od poplatku sa oslobodzuje (na základe uplatneného nároku na 

oslobodenie) nevidomá osoba, ktorá psa používa na sprevádzanie ale
bo ochranu, dôchodca s príjmom na hranici životného minima, osame
lý dôchodca, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP, vlast
níci, ktorí 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 oslobodenia alebo zníženia poplatku zaniká a nový 
vlastník je povinný podať znovu žiadosť.
Účel poplatku

So zreteľom na zdravotné a bezpečnostné dôvody musí byť na MsÚ 
vedená presná evidencia psov. Poplatok do určitej miery reguluje 
počet psov v hustej zástavbe, kde by mohli psi v neprimeranom množ
stve znepríjemňovať život občanom. Hlavný význam poplatkovej po
vinnosti je však v tom, že podporuje chov a výcvik plemenných psov. 
Čiastočne sú z nej hradené náklady na udržiavanie čistoty verej
ných priestranstiev.
Poznámky
(1) Vlastník (chovateľ) psa je povinný do 15 dní odo dňa kedy 

vznikla povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok, vykonať prihláse
nie k poplatku na MsU a splniť tak predpísanú ohlasovaciu povin
nosť .
(2) MsÚ vydá poplatníkovi (po zaplatení poplatku) "známku" s vy

značením názvu mesta a evidenčným číslom psa. Držiteľ psa je potom 
povinný zaistiť, aby pes "známku" skutočne nosil. 3
(3) V prípade straty "známky" je vlastník psa povinný neodkladne

200,- Sk

100,- Sk

200,- Sk 
100,- Sk
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stratu ohlásiť na MsÚ, ktorý mu vydá za úplatu vo výške 20,- Sk no
vú "známku".
(4) V prípade zániku poplatkovej povinnosti (úhyn, strata psa a 

pod.) je vlastník (chovateľ) psa povinný písomne oznámiť túto sku
točnosť do 15 dní od zániku poplatkovej povinnosti na MsÚ.
(5) Pri zániku poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho ro

ka Mesto vráti oprávnenej osobe alikvotnú časť zaplateného poplat
ku (na základe predloženej písomnej žiadosti) a to vo výške násob
ku 1/12 poplatku.

POPLATOK ZO VSTUPNÉHO

P o l o ž k a  1 8
(1) Subjektom poplatku sú fyzické a právnické osoby, ktoré uspo

radúvajú burzy, kultúrne a zábavné akcie, pri ktorých sa vyberá 
vstupné (ďalej len "usporiadateľ"). Usporiadateľ je povinný vyko
nať registráciu vstupeniek na MsÚ.
(2) Sadzba poplatku zo vstupného sa stanovuje pri

a) jednorázovej kultúrnej akcii zábavného charakteru 200,- Sk
b) pri poriadaní burzy 300,- Sk
c) pri poriadaní predajnej výstavy 500,- Sk
(3) Sadzba poplatku zo vstupného pri poriadaní opakovaných akcií 

sa stanovuje
a) vo výške 10 % z vybraného vstupného pri opakovanej hudobnej pro

dukcii zábavného charakteru spojenej s tancom,
b) vo výške 1 % z vybraného vstupného pri filmových predstaveniach.
Splatnosť
(1) Poplatky uvedené v ods. 2 písm. a), b), c) tejto položky Mesto 

vyrubí platobným výmerom, na základe ohlásenia poplatníka, predlo
ženého minimálne 5 dní pred konaním akcie. Prípadné odvolanie pro
ti platobnému výmeru nemá odkladný účinok.
(2) Poplatok podľa ods. 3 písm. a), b) tejto položky Mesto vyrubí 

platobným výmerom na základe priznania poplatníka k poplatku za 
zúčtovacie obdobie (1 mesiac). Poplatník priznanie k poplatku vy
koná najneskôr do 10. dňa po skončení zúčtovacieho obdobia.
(3) Poplatník je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 8 dní 

od právoplatnosti platobného výmeru.
Oslobodenie
(1) Od poplatku sú oslobodené divadelné predstavenia, detské fil

mové predstavenia a detské video predstavenia, estrády, umelecké 
výstavy, tanečné kurzy, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy, ve- 
decko-informatívne prednášky, koncerty vážnej hudby a burzy poria- 
dané školskými zariadeniami.
(2) Ďalej sú od poplatku oslobodené športové akcie a kultúrne ak

cie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnopros
pešné účely.
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POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Položka 19
(1) Sadzba poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových 

výrobkov sa stanovuje vo výške 10 % z predajnej ceny týchto výrob
kov .
(2) Sadzba poplatku pri poriadaní jednorázových kultúrnych akcií 

zábavného a komerčného charakteru (čfalej len ‘'akcia"), pri poria
daní burzy a predajných výstav sa stanovuje
a) za predaj alkoholických nápojov vo výške 500,- Sk
b) za predaj tabakových výrobkov vo výške 400,- Sk
(3) Počas jarmokov (trhov) sa sadzba poplatku stanovuje

a) za predaj alkoholických nápojov vo výške 1000,- Sk
b) za predaj tabakových výrobkov vo výške 500,- Sk
Splatnosť
(1) Poplatok Mesto vyrubí platobným výmerom na základe priznania 

poplatníka za zúčtovacie obdobie (mesiac). Poplatník priznanie k 
poplatku vykoná najneskôr do 10. dňa prvého mesiaca, ktorý nasledu
je po poslednom dni zúčtovacieho obdobia. Poplatník je povinný u- 
hradiť poplatok najneskôr v lehote 8 dní od právoplatnosti platob
ného výmeru.
(2) Pri jednorázových akciách Mesto vyrubí poplatok platobným vý

merom na základe priznania (ohlásenia) poplatníka. Poplatník je po
vinný uhradiť poplatok v deň doručenia platobného výmeru. Odvola
nie proti platobnému výmeru nemá odkladný účinok.
Poznámky
(1) Poplatníkmi sú právnické a fyzické osoby vykonávajúce reštau

račné, kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinské služby v od
bytových strediskách verejného stravovania (reštaurácia, jedáleň 
so samoobsluhou, bufet, bistro, denný bar, občerstvenie, pivnica, 
výčap piva, kaviareň, vináreň, nočný bar, ale i rôzne formy stán
kov rýchleho občerstvenia), v rámci ktorých predávajú alkoholické 
nápoje a tabakové výrobky, vždy však iba jedna z nich.
(2) Poplatník je povinný viesť prehľadnú a preukaznú (jednoduchú) 

evidenciu príjmov, zvlášť z predaja alkoholických nápojov a zvlášť 
z predaja tabakových výrobkov.
(3) Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ poplatní

kovi pred prevzatím výrobku.
(4) Alkoholické nápoje sú: liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné 

nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

POPLATOK Z REKLAMY

Položka 20
(1) Poplatok sa platí za umiestnenie propagačných a informačných 

oznamov - písomných, obrazových, svetelných, zvukových, figurálnych
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(čfalej len "reklamy") na verejných priestranstvách, vo verejne prí
stupných miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných 
objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných prie
stranstiev .
(2) Sadzba poplatku sa stanovuje

a) 5 * z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých 
plochách,

b) 2,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy reklamy za deň propagujú
cej poskytovanie služieb (oprava a úprava veci) fyzickými oso
bami s oprávnením podľa osobitného predpisu,4)

c) 5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy reklamy za deň v ostat
ných prípadoch,

d) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
e) 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje 

živými bytosťami,
f) 15 * z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu.
Splatnosť
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestne

niu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu.
(2) Mesto poplatok vyrubí platobným výmerom na základe priznania, 

ktoré je povinný poplatník predložiť v deň vzniku poplatkovej po
vinnosti, najneskoršie však do 15 dní od jej vzniku.
(3) Poplatník je povinný uhradiť poplatok najneskoršie v lehote 8 

dní od právoplatnosti platobného výmeru.
Oslobodenie

Od poplatku sa oslobodzujú
a) reklamy propagujúce výlučne charitatívne a humanitárne akcie, 

vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochrany prírody,
b) reklamy propagujúce kultúrne pamiatky, vrátane ich ochrany, kul

túrne a športové podujatia organizované Mestom,
c) reklamy propagujúce vlastný podnik (prevádzkáreň) ak sú umiest

nené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a do
pravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická o- 
soba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, kto
rá je predmetom reklamy,

d) reklamy politických strán a politických hnutí po dobu volebnej 
kampane,5)

e) reklamy na a vo vnútri vozidiel verejnej hromadnej osobnej do
pravy .

Poznámka
Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

reklamu uvedenú v ods. 1 tejto položky umiestnila, alebo ju usku
točňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z 
nich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

POPLATOK ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE I * 1

Položka 2. 1
(1) Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronic^ 

kých prístrojov a automatov na zábavné hry (<Jalej len "zábavné 
hracie prístroje"), do ktorých sa na začatie a pokračovanie vkla
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dajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, 
pričom prístroj nevydáva peňažitú výhru.
(2) Sadzba poplatku sa stanovuje

a) 4800,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj umiestnený mi
mo CMZ a HJM,

b) 7200,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj umiestnený v 
CMZ,

c) 8400,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj umiestnený v 
HJM.

Splatnosť
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hra

cieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v meste.
(2) Mesto poplatok vyrubí platobným výmerom na základe priznania, 

ktoré je poplatník povinný predložiť pred začatím poplatného úko
nu. Poplatok sa vyrubí vo výške 1/12 ročnej sadzby za každý za
čatý mesiac
(3) Poplatník je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 8 dn 

od právoplatnosti platobného výmeru.
Poznámka

Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací 
prístroj umiestnila, alebo prevádzkuje.

POPLATOK ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

P o l o ž k a  2 2
(1) Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (čta- 

lej len "predajné automaty"), ktoré po vložení príslušného množ
stva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne v zahraničnej me
ne alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.
(2) Sadzba poplatku je

a) 800,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponú
kaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,

b) 1600,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tova
ru ,

b) 5 násobok sadzieb uvedených v ods. 2 písm.) a),b) tejto polož
ky ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo 
alkoholické nápoje.

Splatnosť
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného auto

matu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch, vi
diteľných a prístupných z verejného priestranstva v meste.
(2) Mesto poplatok vyrubí platobným výmerom na základe priznania, 

ktoré je povinný poplatník predložiť pred začatím poplatného úkonu. 
Poplatok sa vyrubí vo výške 1/12 ročnej sadzby za každý začatý me
siac . 4 5
4) §43 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
5) zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a po- 

tických hnutiach.
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(3) Poplatník je povinný uhradiť poplatok najneskôr v lehote 8 dní 
od právoplatnosti platobného výmeru.
Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené predajné automaty vydávajúce
a) výlučne lístky verejnej hromadnej dopravy,
b) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrob

kov ,
c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných cho

rôb .
Poznámka
(1) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný auto

mat umiestnila alebo prevádzkuje.
(2) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štít

kom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, príp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

MUDr. Alexander Slafkovský v.r.
primátor mesta

Tato vš33ď
HdMí


