
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 
MESTA  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 
č. 8/2007/VZN 

 
z 30. novembra 2007, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 

č. 14/2004/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 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. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o miestnych daniach“) vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 
 
 

Čl.  I 
 
       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2004/VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 
 

Čl. 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1. V § 1 ods. (1) sa vypúšťa písmeno g)  daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 

časti mesta. 
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako g). 
 
2. V § 1 ods. (2) znie: 
(2) Správca dane ustanovuje, že pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) 
jednotlivými katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš sú: 

a) Benice, Iľanovo, Ploštín, 
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky, 
c) Liptovský Mikuláš. 

 
3. V § 2 sa písmeno h) označuje ako g). 
 

Čl. 2 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
4. V § 3 ods. (2) písmeno b) znie: 
(2) Hodnota pozemkov podľa druhu sa stanovuje nasledovne: 

b)   lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  
využívané vodné plochy sa stanovuje                                           3,70 Sk/m2

 

5. § 4 vrátane nadpisu znie:  
§4 

Sadzba dane 
 

Ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov je 0,50 % zo základu dane. 
 
6. V § 5 ods. 1 písmeno a) znie: 
a) stavby na bývanie a  drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
 
7. § 6 vrátane nadpisu znie:  

§ 6 
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Sadzba dane 
 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa v jednotlivých  
katastrálnych územiach stanovuje nasledovne:  

a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                  3,50 Sk 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky      5,00 Sk 
3. Liptovský Mikuláš                                                                                            6,00 Sk 

b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu  
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                  7,00 Sk    
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    10,00 Sk  
3. Liptovský Mikuláš                                                                                          12,00 Sk  

c)  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                11,00 Sk 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    16,00 Sk 
3. Liptovský Mikuláš                                                                                          18,50 Sk 

d)  samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov  
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                13,00 Sk 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    20,00 Sk 
3. Liptovský Mikuláš                                                                                          23,00 Sk 

e)  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                42,00 Sk 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    62,00 Sk 
3. Liptovský Mikuláš                                                                                          73,00 Sk 

f)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                62,00 Sk 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    88,00 Sk 
3. Liptovský Mikuláš                                                                                        108,00 Sk 

g)  ostatné stavby  
1. Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                24,00 Sk  
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    36,00 Sk  
3. Liptovský Mikuláš                                                                                          42,00 Sk  

(2)  U viacpodlažných stavieb podľa ods. 1 písm. f) sa ročná sadzba dane zo stavieb zvyšuje za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o 
8,- Sk.  

(3)  U viacpodlažných stavieb podľa ods. 1 písm. a), b), c), d), e), g) sa ročná sadzba dane zo stavieb 
zvyšuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia o 3,- Sk. 

 
8. § 7 vrátane nadpisu znie:  

DAŇ Z BYTOV 
§ 7 

Sadzba dane 
 

(1)  Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu sa v jednotlivých  
katastrálnych územiach stanovuje nasledovne:  
a) Benice, Iľanovo, Ploštín                                                                                3,50 Sk 
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky    5,00 Sk 
c) Liptovský Mikuláš                                                                                          6,00 Sk 

 
(2)  Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru1 slúžiaci ako 

garáž sa stanovuje na                                                                                     30,00 Sk/m2

 
(3)  Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru slúžiaci na iný 

účel sa stanovuje na                                                                                        50,00 Sk/ m2

 
 
9. V § 11 odsek (2) znie:  
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(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, 
priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 
priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia 
písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie priznania. To sa nevzťahuje 
na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. 
Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo 
zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na 
oslobodenie od dane alebo zníženie dane. Spoluvlastníci za daň ručia do výšky spoluvlastníckeho 
podielu. 

 
10. § 12 vrátane nadpisu znie:  

§ 12 
Vyrubovanie dane 

 
Daň nižšia ako 100 Sk sa nevyrubí ani sa nebude vyberať. 
 
11. § 13 vrátane nadpisu znie:  

§ 13 
Platenie dane 

 
(1)  Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 1 000 Sk a u právnických osôb nižšia 

ako 10 000 Sk je splatná jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 

(2)  Vyššia vyrubená daň než je uvedené v predchádzajúcom odseku je splatná v dvoch rovnakých 
splátkach, prvá do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá do 30. 
septembra bežného zdaňovacieho obdobia. 

 
 

Čl. 3 
DAŇ ZA PSA 

 
12. V § 14 odsek (2) sa pôvodný text nahrádza novým textom: 
(2) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 
13. § 15 sa vypúšťa. 
 
14. Doterajší § 16 sa označuje ako § 15 a vrátane nadpisu znie:  
 

§ 15 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
(1)  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od  

vzniku daňovej povinnosti.
(2)  Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
(3)  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do  

31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená 
ak je vyššia ako 100 Sk. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

(5)  V prípade straty známky je vlastník psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na MsÚ, ktorý vydá  
za úhradu vo výške 50 Sk novú známku. 

 
15. Za § 15 sa vkladá nový § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:  
 

§ 16 
Zníženie dane 

 
Správca dane poskytuje zníženie dane za psa vo výške 50% z vyrubenej dane: 

a) ak daňovníkom je osamelý dôchodca,  
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b) ak daňovníkom je vlastník psa, ktorý poberá príspevok v hmotnej núdzi. 
 
16. V § 17 odsek (1) znie:  
(1) Od dane je na základe žiadosti ( oznámenia) oslobodený:  
a)   prevádzkovateľ karanténnej stanice v ktorej je pes umiestnený, 
b)   vlastník, ktorý chová psov pre potreby ozbrojených a policajných zložiek, Slovenského Červeného 

kríža a Horskej služby,  
c)   pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 

Čl. 4 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
17. V § 18 ods. (1) znie: 
(1) Dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva. 
  
18. V § 18 ods. (2) sa na konci pripája táto veta: 
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 
osobitného zákona. 
 
Poznámka k odkazu č. 4 znie: 
4)  VZN č. 6/2007 o verejnej zeleni. 
 
19. V § 18 ods. (3) sa za slová trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska vkladajú slová a 

podobne. 
 
20. V § 19 ods. (1) znie: 
(1) Sadzba dane  

za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného užívania 
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  

 
21. V § 19 ods. (6) znie: 
(6) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia (statické lešenie, mobilné plošiny, zdvíhacie 
zariadenia a pod.)   1,00 Sk/m2/deň 
 
22. V § 19 ods. (10) znie: 
(10) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva   
 a)  na účely propagačné a prezentačné  80,00 Sk/m2/deň 

b)  na účely prezentácie drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných výrobkov, 
kvetín a výrobkov z kvetín na okrasné účely, priesad kvetín a priesad zeleniny na verejnom 
priestranstve, ktoré je priľahlé k stánku s trvalým stanovišťom alebo priľahlé k prevádzkarni
  3,00 Sk/m2/deň 

23. V § 19 ods. (14) znie: 
(14) Sadzba dane za umiestnenie   

a)  dočasnej skládky 6,00 Sk/m²/deň 
b)  kontajnera 4,00 Sk/m2/deň  

 
24. V § 19 sa vypúšťa ods. (17) a ods. (18).  
 
25. § 20 vrátane nadpisu znie: 

§ 20 
Vyrubenie a platenie  dane 

 
(1)  Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
(2) Správca dane vyberá daň v hotovosti alebo bankovým prevodom z účtu v banke. Daňová 

povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer 
osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti. 

 
26. § 21 vrátane nadpisu znie: 

§ 21 
Oslobodenie od dane  
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Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie: 
a)  od dane podľa § 19 ods. 14, ak sústreďovanie skládky prebieha súčasne s jej nakladaním 

a odvozom na náklady užívateľa, 
b)   od dane podľa § 19 ods. 16 písm. c) vozidlám s osobitným označením, 
c)  od dane podľa § 19 ods. 6, ak dôvodom umiestnenia stavebného zariadenia je potreba bez 

prieťahov vykonať zabezpečovacie práce alebo nevyhnutné práce spojené s údržbou stavby; 
umiestnenie stavebného zariadenia však nesmie prekročiť lehotu 10 dní po sebe nasledujúcich, 
vrátane nevyhnutného času na montáž, resp. demontáž, 

d)   od dane podľa § 19 ods. 7 a ods. 10 
1.  podujatiam, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 
2.  podujatiam, ktorých organizátorom je zdravotnícke alebo sociálne zariadenie, školské 

zariadenie, mestská príspevková organizácia, Slovenský Červený kríž, občianske združenie, 
ktorého cieľom podľa stanov je ochrana prírody a krajiny. 

 
Čl. 5 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
 
27. § 22 odsek (1) znie:  
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis9 (ďalej len „zariadenie“). 
 
Poznámka k odkazu č. 9 znie: 
 9)  § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích 
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 
 
28. § 23  znie: 
 Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení  20 Sk. 
 
29. § 25 vrátane nadpisu znie: 

§ 25 
Oslobodenie od dane 

Od dane sú oslobodení 
a)  nevidomé osoby, občania s ťažkým  zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, 

b)  vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na území mesta, jeho manželka 
(manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti, 

c)  príbuzný v priamom rade, súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto 
osôb a ich deti,  

d)  osoba do 10 rokov veku, 
e)  študenti prechodne ubytovaní v študentských domovoch a domovoch mládeže, 
f) ubytovaní v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne, zdravotné  a charitatívne  služby a v školských 

zariadeniach, 
g) ubytovaní s trvalým alebo prechodným pobytom v Liptovskom Mikuláši. 
 
 

Čl. 6 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
30. § 30 vrátane nadpisu znie: 

§30 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti.  
(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená 
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ak je vyššia ako 100 Sk. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
31. Vypúšťa sa Čl. 7 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.  
Doterajší Čl. 8 sa označuje ako Čl. 7 a doterajší Čl. 9 ako Čl. 8.  
Doterajšie § 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 sa označujú ako § 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 a 41.  
Odkazy č. 10), 11) a 12) sa vypúšťajú. 
 

Čl. 7 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
32. § 34 vrátane nadpisu znie: 

§34 
Sadzba poplatku 

Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje 
a)  5,00 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo  

1,60 Sk za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,  
pre právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvový zber10,  

b)  1,40 Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - fyzické osoby podľa § 37ods.1 písm. a),  
c)  1,40 Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - právnické osoby podľa § 37ods.1  

písm. b),  
d)  1,40 Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - podnikateľov podľa § 37 ods.1 písm. c),  
e)  1,40 Sk za lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich  ubytovacie 

služby,  
f)   1,40 Sk za osobu a kalendárny deň pre podnikateľov poskytujúcich reštauračné a kaviarenské 

služby (bez ubytovania). 
 
Doterajší odkaz 13) sa nahrádza číslom 10). 
 
34. V § 38 odsek 1 znie:  
(1) Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 1 000 Sk a právnickej osobe 10 000 Sk, je 
splatný jednorazovo do 31.3. kalendárneho roka, inak vo dvoch rovnakých splátkach, a to do 31. 
marca a 30. novembra kalendárneho roka. 
 
35. V § 39 odsek 1 znie:  
(1) Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok vráti do 30  
dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, 
najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 
 
36. § 40 vrátane nadpisu znie:  

§ 40 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
(1) Mesto poplatok vyrubí podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, počas ktorého sa 

poplatník  
a)  dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
b)  dlhodobo zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania alebo 
c)  prechodného pobytu v inej obci. 

(2) Mesto poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži o 30%: 
a)  poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne 

dochádzajúcich, 
b) poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP/S, 
c) poplatníkovi, ktorý poberá príspevok v hmotnej núdzi, 
d) za deti rodinám so štyrmi a viac neplnoletými deťmi a  
e) poplatníkom nad 70 rokov veku. 

(3) Zníženie podľa ods. 1 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu (pracovné 
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zamestnaní, doklad 
o úhrade poplatku v inej obci, doklad o prechodnom pobyte, pracovná alebo nájomná zmluva 
a pod.) do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie, najneskôr do 31.12. bežného roka. 
Zníženie podľa ods. 2 je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu (potvrdenie 
o návšteve školy, ubytovací preukaz, preukaz ŤZP a ŤZP/S a pod.).  

 (4)  Úľavy podľa ods. 2  je možné pre jednu osobu poskytnúť len raz. 
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Čl.  II 
 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 30. novembra 2007.  

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 

Čl.  III 
 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára  2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Ján Blcháč, PhD. v. r. 

                                                                                                        primátor mesta 
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