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V EOBECNE ZAVAZNE NARIADENII:. 

Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 9/2004/ VZN 
z 20. mája 2004 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš 
Č. 8/1993NZN o miestnych poplatkoch 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. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch vydáva pre územie 
mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš Č. 8/1993NZN o miestnych poplatkoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení a doplň a takto: 

V časti Druhy miestnych poplatkov ods. dl znie: 
Pre mesto Liptovský Mikuláš sa stanovujú nasledovné miestne poplatky (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 pobyt, 
e) poplatok za psa, 
f) poplatok zo vstupného, 
g) poplatok z reklamy, 
h) poplatok za zábavné hracie prístroje, 
i) poplatok za predajné automaty, 
j) poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta 
k) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Všetky taxatívne vymenované druhy poplatkov sú zdrojom príjmovej časti rozpočtu Mesta. 

V časti Splatnosť poplatkov ods. 41 znie: 
K poplatkom uvedeným v sadzobníku poplatkov pri položke 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 a 24 je 
poplatník povinný podať priznanie (hlásenie). Na základe priznania (hlásenia) Mesto vyrubí poplatok 
platobným výmerom s výnimkou miestneho poplatku uvedeného v položke 16 a položky 24 pri 
množstvovom zbere. 

V časti Spôsob platenia poplatkov odseky znejú nasledovne: 
4) Ak vznikne oprávnený preplatok Mesto ho použije v prvom rade na úhradu nedoplatku u inej 

dane. Ak poplatník nemá nedoplatok na iných daniach, Mesto ho použije na úhradu prvého 
preddavku na dosial' nesplatnú poplatkovú povinnosť pri poplatku, pri ktorom preplatok 
vznikol. Ak Mesto dodrží uvedený postup a poplatník má stále preplatok, Mesto na žiadosť 
daňového subjektu tento preplatok vráti, ak je väčší ako 100.- Sk, pri poplatku za odpady, ak 
je vMší ako 70.- Sk. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, preplatok vráti do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie. Preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho 
vrátenie bola podaná po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. 

7) O žiadosti podl'a čl. 5 ods. 6, ktorú je popiatnik povinný predložiť písomne, rozhoduje primátor 
mesta. Po dobu povoleného odkladu platenia poplatku sa sankčný úrok nepočíta, 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 trojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej v deň kedy bol 
povolený odklad platenia dane. 

10) Za včas nezaplatený poplatok Mesto vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške 
štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej v deň vzniku nedoplatku. 

V časti Sp%čné a záverečné ustanovenia ods. 3/ znie: 
3) Tomu, kto nesplnil povinnosť nepeňažnej povahy vyplývajúcu zo zákona alebo uloženú 

rozhodnutím podl'a zákona, môže Mesto uložiť pokutu do výšky 1 500 000 Sk, fyzickej osobe 
najmenej 200.- Sk a právnickej osobe najmenej 2 000.- Sk, podl'a § 35 zákona Č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov. O uložení pokuty a jej výške rozhodne primátor mesta. Pokuta sa 
neuloží, ak sa zvýši poplatok podl'a čl. 7 ods. 2. 

V Sadzobníku miestnych poplatkov: 

5. Položka 16 znie: 
Položka 16 

Poplatok za pobyt 

Poplatok za pobyt v kúpernom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu sa stanovuje 
podra kategórií (druhu ubytovacích zariadeni) a tried (podľa vybavenia, úrovne a rozsahu 
poskytovaných služieb - *, **, ***, ****, *****) vo výške 
a) 12,- Sk za osobu a prenocovanie - HOTEL *** ***" ""**" 

- GARN I HOTEL *** 
- MOTEL *** **** 

b) 10,- Sk za osobu a prenocovanie - HOTEL'" 
- GARN I HOTEL *" 
- MOTEL "* 

c) 9,- Sk za osobu a prenocovanie - HOTEL" 
- GARNI HOTEL" 
- MOTEL * 

d) 8,- Sk za osobu a prenocovanie - PENZiÓN * ... 

e) 6,- Sk za osobu a prenocovanie - UBYTOVANIE V SÚKROMi * ** *** 

f) 4,- Sk za osobu a prenocovanie - TURISTICKÁ UBYTOVŇA * ... 
- CHATOV A OSADA * "* *** 
- KEMPING * ** *** "*** 

V časti - Poplatník text znie nasledovne: 
Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu platí 
fyzická osoba, ktorá sa v takomto mieste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom 
služby prechodného ubytovania. 

V časti - Poznámky sa vypúšťa ods. 3, ktorý znel: za deň pobytu sa považujú aj deň príchodu a deň 
odchoElu. 

V položka 17 Poplatok za psa sa upravuje nasledovne: 

Časť - Oslobodenie ods. 2) znie: 
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 priznanie. 



Casť - Poznámky ods. 2) znie: 
V prípade straty známky je vlastník psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na MsÚ, ktorý vydá 
za úhradu vo výške 30,- Sk novú známku. 

Položka 19 Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa vypúšťa celkom. 

Položka 24 znie: 

"POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY" 

1 . Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je 

2.1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo 
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a vodnej plochy, 

2.2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

2.3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnute"nosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na účel podnikania. 

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí 

3.1. vlastník nehnute!'nosti; ak je viacero spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá 
a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s tým súhlasí, 
inak zástupcu určí mesto z vlastníkov alebo spoluvlastníkov, ktorý poplatok pre mesto vyberie, 

3.2. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto(ďalej len platite!'). 

4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník, 
za odvedený poplatok mestu ručí platíte!'. 

5. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinnosti môže za nich prevziať 
jeden z nich. 

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 2. 

7. Sadzba poplatku v období od 1.7 do 31.12.2004 je 

7.1. 5.- 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 zber, 

7.2. 1,04 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, uvedené v bode 2.1. 

7.3. 1,15 Sk za osobu a kalendárny deň pre právnické osoby podl'a bodu 2.2.( nepodnikate!'ská 
sféra) 

7.4. 1,15 Sk za osobu a kalendárny deň pre podnikatel'ov podra bodu 2.3.( podnikateľská sféra) 

7.5. 1,15 Sk za lôžko a kalendárny deň pre podnikatel'ov podľa bodu 2.3.( podnikaterská sféra) 
poskytujúcich ubytovacie služby 

7.6. 2,465 Sk za osobu a kalendárny deň pre podnikateľov podľa bodu 2.3.( podnikateľská sféra) 
poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby ( bez ubytovania) 

8. Určenie poplatku 

8.1. poplatok podľa odseku 7.1. sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 



nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedený systémom zberu, 

8.2. poplatok podľa odseku 7.2.sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní 
v určenom období, 

8.3. poplatok podľa odseku 7.3.sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní 
v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, 

8.4. poplatok podl'a odseku 7.4. sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dni 
v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, 

8.5. poplatok podra odseku 7.5.sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní 
v určenom období a počtu lôžok v určenom obdobi, 

8.6. poplatok podl'a odseku 7.6. sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dni 
v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, 

8.7. Ukazovatel' produkcie podľa ods. 8.3.je priemerný počet osôb v pracovnoprávnom vzťahu alebo 
inom obdobnom vzťahu, včetne podnikateľa, vynásobený koeficientom 1. 

9. Ohlásenie 
9.1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok podať na 

predpísanom tlačive priznanie k poplatku, uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak 
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku doložiť doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo 
odpustenie poplatku. Zánik daňovej povinnosti je poplatnik povinný plsomne ohlásiť v termíne 
do I mesiaca odo dňa skončenia poplatkovej povinnosti. 

9.2. Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie v prlpade, ak zisti, že jeho povinnosť platiť 

poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o znlženie poplatku z dôvodu, že 
neužíva nehnutel'nosť, ktorú je oprávnený uživať. 

10. Ak mesto samé alebo na základe ohlásenia zisti, že nastala skutočnosť, že poplatok bol 
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu 
výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku 
v nasledujúcom určenom obdobi podľa okolností, ktoré nastali. 

11. 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 70 dni od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol 
poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižši ako 70.- Sk. 

12. Mesto poplatok zníži alebo odpusti za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe 
dokladov ( originál resp. overená fotokópia, nie čestné prehlásenie) 
al že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 

bI svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo 
cl že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dnI. 
dl že navštevuje školu s pobytom mimo svojho trvalého bydliska 

Uplatnenie zníženia podľa písm. a},b),c},d) je potrebné podať do 30 dni odo dňa vzniku nároku 
na zníženie, najneskôr do 31.12. príslušného roka. 

13. Splatnosť 

1 . Poplatok Mesto vyrubí platobným výmerom. 
2. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 500.- Sk a právnickej osobe 5.000.- Sk 

je splatný naraz do 31.3.2004 Vostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to 
najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra 2004. 

3. Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorázovo. 



Čl. II 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadeni 
dňa 20.mája 2004. 

Čl. III 

Účinnosť 

1/ Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2Q04NZN o miestnych poplatkoch nadobúda účinnosť 
od 1.7.2004. 

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
primátor mesta 
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