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<úplné znenie)

v znení VZN Č. 5/2009 zo dňa 14. 5. 2009 (účinnost‘ od 7.6.2009)
v Znení VZN č.712011 ZO dňa 28. 71. 2011 (účinnost od 1.7.2012)
v ZneníVZN č.6Í2012 ZO dňa 8. 11.2012 (účinnost‘ od 1.1.2013)
v Znení VZN Č. 812012 Zo dňa 13. 12. 2012 (účinnost‘ od 1.1.201 3)
v znení VZN č.1 1I2013 zo dňa 12. 12. 2013 (účinnost‘ od 1.1.2014)
V ZfleflÍ VZN Č. 712016 zo dňa 12. 5. 2016 (účinnost‘ od 1. 6. 2016)
v znení VZN Č. 71I2016 ZO dňa 8. 8. 2016 (účinnost‘ od 7. 9. 2016)
V ZfleflÍ VZN Č. 14I2016 zo dňa 18. 11.2016 (účinnost‘ od 1. 1. 2017)
v znení VZN Č. 7I2017 ZO dňa 17. 08. 2017 (účinnost‘ od 4. 9. 2017)
v znení VZN Č. 13I2017 ZO dňa 14.12. 2017(účinnost‘ od 1. 7.2018)
v Znení VZN Č. 6I2018 ZO dňa 10. 12. 2018 (účinnost‘ od 1. 1. 2019)

VŠEOBECNE zÁVÁzNÉ NARIADENIE
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Č. 912008 NZN

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami 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 č. 582/2004 Z. z.) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 912008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ÚVODNÉ USTANOVENIE

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši podľa 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z. zavádza
s účinnost‘ou od 1. januára 2009 tieto miestne dane a miestny poplatok

a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

(2) Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ poplatok).

(3) Správca dane ustanovuje, že pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN) jednotlivými
katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš sú:
a) Benice, lľanovo, Ploštín, Svátý Stefan,
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky,
c) Liptovský Mikuláš.

Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v 1 ods. 1 písm. a), b), e), f), a poplatku
uvedeného v 1 ods. 2 je kalendárny rok.

Či. 1
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností zahřňa
a) daň z pozem kov,
b) daň zo stavíeb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len ‚daň z bytov)

DAŇ Z POZEMKOV

Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozem kov, ak v ods. 2 nie je ustanovené inak, je

a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo

vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster)

(2) Daňovníkom dane z pozemkovje
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolí prídelené na obhospodarovanie náhradné pozemky

vyčlenené z pódneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak

1. nájomný vztah k pozemku trvá alebo má trvat najmenej pät rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

(3) Ak nemožno určit‘ daňovníka podta odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve víacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník

podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov
zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za
daň spoločne a nerozdielne.

Pred met dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Liptovský Mikuláš v tomto členení:

a) orná pčda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané

vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

(2) Predmetom dane z pozem kov nie sú
a) časti zastavaných plöch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo

dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových

komunikácií a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavené stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa Ba ods. 3

tohto VZN.
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa ods. 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak

v ods. 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný
hospodársky plán.

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podIa

8 ods. 2 tohto VZN alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa
10 tohto VZN. Celkovú výmeru stavebného pozemku Woria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené
v právoplatnom stavebnom povolení.

(5) Stavebným pozemkom podIa ods. 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení na zmenu stavby, najmá ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podta ods. 1 písm. e) sa považujú vodné plochy využívané
najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo mých živočíchov, na produkciu rastlinných alebo
mých produktov.

(7) Časti plóch a nádvori zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa 8 ods. 3 tohto VZN, sa považujú za
pozemky podľa ods. 1 písm. c) — zastavané plochy a nádvoria.
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Základ dane
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pödyza 1 m2.

6a
Hodnota pódy a pozemkov

(1) Hodnota pozemkov podľa druhu sa stanovuje nasledovne:
a) orná póda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty sa stanovuje podľa hodnoty uvedenej

v prílohe Č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.,
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané

vodné plochy sa stanovuje 0,12 €/m2
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov sa stanovuje podIa

hodnoty uvedenej v prílohe Č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 4,64 €/m2
d) stavebné pozemky sa stanovuje podľa hodnoty uvedenej v prílohe č.2 zák. Č. 582/2004 Z. z

46,47 €/m2

(2) Hodnota pódy a pozemkov za 1 m2 podľa 6a ods. 1 a - orná pöda a trvalý trávny porast je stanovená pre
katastrálne územia mesta Liptovský Mikuláš nasledovne:

Katastrálne územie orná päda trv. trávny porast

a) Benice, 0,2097 0,0454
b) lľanovo, 0,1619 0,0166
c) Ploštín, 0,1563 0,0288
d) Svátý Stefan, 0,1921 0,0315
e) Bodice, 0,1782 0,0531
f) Demánová, 0,1822 0,0268
g) Liptovská Ondrašová, 0,2476 0,0511
h) Okoličné, 0,1948 0,0345
i) Palúdzka, 0,1782 0,0720
j) Ráztoky, 0,1732 0,01 75
k) Liptovský Mikuláš, 0,2021 0,0451

(3) Hodnota pódy a pozemkov za 1 m2 podľa 3a ods. lb — lesné pozemky sa neberie do úvahy v prípade, že
daňovník hodnotu pozemku preukáže znaleckým posudkom.

Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov je 0,56 %.

DAŇ ZO STAVIEB

Daňovnĺk
(1) Daňovníkom dane Zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu1, alebo správca

stavby vo vlastníctve obce2, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku3 (ďalej len „vlastník
stavby‘).

(2) Rn stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom4, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
(3) Ak nemožno určit‘ daňovníka podľa ods. 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

stavbu skutočne užíva.
(4) Akje stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane Zo staviebje každý spoluvlastník podIa

výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb
zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

8a
Predmet dane

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavú stavbu,

‘Napríklad zákon NR SR Č. 278/1993 Z .z. o správe majetku štátu v z. np., zákon Č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v z .n .p.
2 6 zák. SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

Zákon Č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územiiých celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
34 zák. SNR Č. 330/1991 Zb. v z. n. p.



VZN Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 4-

b) stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na

tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnost‘, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným

podnikaním a zárobkovou činnostou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných
podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnost nemá vplyv skutočnost‘, že sa stavba prestala
užívat‘.

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

(4) Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(5)

Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera Zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pódorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca čast‘
strešnej konštrukcie stavby.

9a
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, lľanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 0,144 €
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 0,208 €
3. Liptovský Mikuláš 0,249 €

b) stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administrativu
1. Benice, ll‘anovo, Ploštín, Svätý Štefan, 0,289 €
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 0,414 €
3. Liptovský Mikuláš 0,497 €

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
1. Benice, lľanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 0,455 €
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 0,663 €
3. Liptovský Mikuláš 0,767 €

d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových domov
1. Benice, lľanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 0,540 €
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 0,829 €
3. Liptovský Mikuláš 0,953 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
1. Benice, lľanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 1,740 €
2. Bodice, Demánová, Lipt. Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 2,569 €
3. Liptovský Mikuláš 3,026 €

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnost‘ou,
1. Benice, ltanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 2,569 €
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 3,647 €
3. Liptovský Mikuláš 4,39 1 €
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g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
1. Benice, lľanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 0,996 €
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 1,492 €
3. Lipt. Mikuláš 1,740 €

(2) Rn viacpodlažných stavbách podIa ods. 1 písm. f) sa točná sadzba dane zvyšuje za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o príplatok

0,275 €
(3) Pri viacpodlažných stavbách podľa ods. 1 písm. a), b), c), d), e), g) sa ročná sadzba dane zvyšuje za každý aj

začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o príplatok
0,103 €

DAŇ Z BYTOV
10

Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytovje vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového

priestoru vo vlastníctve štátu1, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce2, alebo správca
bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku3 (ďalej len „vlastník bytu).

(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastnĺctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytovje každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov
dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

lOa
Pred met dane

(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

(2) Byt alebo čast‘ bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako
bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

lOb
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru m2.

11
Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu sa v jednotlivých katastrálnych
územ iach stanovuje nasledovne:
a) Benice, lľanovo, Ploštín, Svätý Štefan, 0,147 €
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

Palúdzka, Ráztoky 0,207 €
c) Liptovský Mikuláš 0,248 €

(2) Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru 5) slúžiaci ako garáž sa
stanovuje na 1,071 €

(3) Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru slúžiaci na iný účel sa
stanovuje na 1,786 €

12
Oslobodeníe od dane

(1) Od dane z pozem kov sú oslobodené:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve mého štátu užĺvané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu

podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je
zaručená vzájomnost,

c) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedecko-výskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,

d) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých šköl alebo vo vlastnĺctve štátu v správe
štátnych vysokých škól slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedecko-výskumné účely,

e) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na
vedecko-výskumné účely,

f) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na stredné
vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú
v zriaďovateľskej pósobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

5) Nebytový priestor je zákonom číslo 1 82/93 Z. z. o vlastnictve bytov definovaný ako miestnost alebo súbor miestnosti, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené
na mé účely ako na bývanie, Nebytový priestor nie je prislušenstvom bytu ani spoločnou časťou domu ani spoločným zariadenim domu.
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g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú
zdravotnú starostlivost,

h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
í) zariadenia na pracovnú rehabílitáciu občanov So zmenenou pracovnou schopnost‘ou,
j) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo

vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany.

(2) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená ba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:
a) výmera podlahových plóch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou

výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmety podlahových plóch časti stavby,
ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,

b) podiel vypočítaný podľa písmena a) zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.

13
Zníženie dane

(1) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % takto:
a) na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhl‘adom na podkopaníe, ich umiestnenie

v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu
životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmetným emisným zatažením, na
pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií pIne financovaných zo štátneho
rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo s kamením, pásma ochrany prírodných
liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vód II. a lIl. stupňa, na genofondové plochy,
brehové potasty a mé plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pódoochrannou,
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,

b) na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi6), ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu.

(2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50% na:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, občanov

s t‘ažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s tažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana s t‘ažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70
rokov, občanov s t‘ažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s tažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s t‘ažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

(3) Rn súbehu znížení dane podľa ods. 1 a ods. 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

14
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnost‘ vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane,
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnutel‘nosti
1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnost‘ týmto dňom.

(2) Na vyrubenie dane z nehnutel‘nostíje rozhodujúci stav k 1 januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú povinnost‘, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon
neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka, daňová povinnost‘ vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražitet stal vlastníkom nehnutel‘ností alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Rn zániku vlastníckych práv vydražením daňová
povinnost zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

15
Zrušený VZN Č. 6/2012

16
Zrušený VZN Č. 6/2012

17
Zrušený VZN Č. 6/20 12

6) Podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
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Či. 2

DAŇ ZA PSA
1 8

Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s t‘ažkým zdravotným postihnutím.

19
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držitetom psa, ak sa nedá preukázat‘, kto psa vlastní.

20
Základ dane

Základom dane je počet psov.

21
Sadzba dane

(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je7) 43,05 €‚ ktorá sa upravuje nasledovne:
a) v bytovke (obytnom dome) 43,05 €
b) v rodinnom dome 1 0,76 €
c) za psa chovaného v podnikateľskom objekte 27,52 €

(2) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

22
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnost‘ vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane podľa 18 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byt predmetom dane.

23
Zrušený VZN Č. 6/20 12

24
Zníženie dane

Správca dane poskytuje zníženie dane za psa vo výške 50% z vyrubenej dane ak daňovníkom je osamelý dóchodca
a vlastník, občan s t‘ažkým zdravotným postihnutím.
Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie dane za psa vo výške odpracovaných hodín pre mesto
vynásobených minimálnou hodinovou mzdou ustanovenou Nariadením vlády SR pre príslušný rok pre 1. stupeň
náročnosti práce. Zníženie alebo odpustenie dane za psa bude závisiet‘ od skutočne odpracovaných hodín. Správca
dane poskytne zníženie alebo odpustenie dane za psa rozhodnutím mesta.

25
Oslobodenie

(1) Od dane je na základe žiadosti (oznámenia) oslobodený vlastník, ktorý chová psov pre potreby ozbrojených a
policajných zložiek, Slovenského Červeného kríža a Horskej služby.

(2) Od dane je na základe žiadosti a lekárskeho potvrdenia oslobodený vlastník alebo držiteľ psa s diagnózou:
autizmus, epilepsia, mentálna retardácia, detská mozgová obrna a Downov syndróm.

(3) Od dane je na základe žiadosti a potvrdenia oslobodený daňovník, ktorý si zobral psa z útulku. Od dane za psa
mu vzniká oslobodenie na 1 rok.

(4) Oslobodenie od dane zaniká, ak zanikne dövod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.

25a

Známka za psa

(1) Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).

7) Povinnosti vlastníka psa stanovuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
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(2) Daňovník je povinný zabezpečit, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnost psa.
Známka je neprenosná na mého psa.

(3) Odcudzenie, zničenie alebo sttatu známky je daňovník povinný oznámit‘ správcovi dane do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, na tlačive. Strata známky‘ (priloha č. 1). Správca dane za
poplatok 2 EUR vydá daňovníkovi náhradnú známku.

Či. 3

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
26

Predmet dane
(1) Dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Takými

pozemkami sú najmä pozemky, na ktorých sú zriadené priľahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, všeobecne
prístupné a užívané ulice, cestičky pre chodcov a cyklistov, verejné parkoviská vo vlastníctve mesta, odstavné
plochy priľahlé k bytovým domom, nástupné ostrovčeky a nástupištia verejnej autobusovej dopravy, spevnené
rozptylové plochy pred objektmi občianskeho vybavenia, námestia, trhoviská, plochy verejnej zelene8), verejne
prístupné rozptylové plochy pril‘ahlé k športoviskám a rekreačné plochy. Verejným priestranstvom na účely tohto
nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na mé účely, než na ktoré je verejné
priestranstvo určené. Takým užívanim je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, ak sana jeho umiestnenie na verejnom priestranstve
nevydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a mých atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, vystavenie tovaru pred
prevádzkarňou a podobne. Osobitným užívanim verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

(4) Sezónnou terasou alebo letnou terasou sa rozumie vymedzený priestor na verejnom priestranstve so súhlasom
mesta, ktorý organizačne, priestorovo a technologicky patrí k priľahlej prevádzkarni. V dočasne vymedzenom
priestore, v ktorom möžu byt‘ umiestnené stoly, stoličky a slnečníky, sa poskytujú rovnaké služby a za rovnakých
podmienok ako v prevádzkarni.

(5) Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym prácam, najmä stroje,
zdvíhacie zariadenia, rúrkové lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny, kontajnery.

(6) Predajným zariadením je stánok s dočasným stanovišt‘om a prenosné predajné zariadenie, ktorým sa rozumie
predajný stól, pult, stojan, roznáškový kóš, ložná plocha vozidla, pojazdná predajňa a pod.

(7) Skládkou sa rozumie skládka drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré vznikajú v dósledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných prí údržbe stavieb, pri úprave
alebo odstraňovaní stavieb9). Skládkou podľa tohto ustanovenia sa rozumie aj krátkodobé sústreďovanie starých
a nepotrebných vecí na verejnom priestranstve.

(8) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorý je vyznačený
dopravnými značkami10). Trvalým parkovaním je aj súvislé státie starého vozidla11), obytného automobilu alebo
obytného prívesu na tom istom mieste.

(9) Vystavením tovaru pred prevádzkou na dočasne vymedzenom príestore sa rozumie vystavenie len takého tovaru,
ktorý patrí k priľahlej prevádzkarni a súvisí s jej činnost‘ou. Dočasne vymedzený priestor na vystavenie tovaru
nesmie byt‘ ohraničený žiadnym prenosným alebo trvalým zariadením a objektom.

27
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

28
Základ dane

Základom dane za užívanie verej něho priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

29
Sadzba dane

(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň.

8) VZN Č. 6/2007NZN o verejnej zeleni.
) Zákon Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov.
10)Zákon Č. 8/2009 o cestnej premávke v zneni neskoráich predpisov
1‘)Zákon Č. 223/2001 Z. z. O odpadoch v zneni neskorších predpisov.
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(2) Sadzba dane za umiestnenie sezón ne] terasy alebo letnej terasy
a) v dobe od 1.4. do 31. 10. bežného roka 0,010 €Im2Ideň
b) v dobe od 7.17. do 31 .3. bežného roka 0,015 €/m2/deň

(3) Ak predmetom pohostinských služieb, reštauračných služieb alebo rýchleho občerstvenía v prevádzke je aj
predaj liehovín, destilátov, piva, vína a mých nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu, je sadzba dane za umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy
a) v dobe od 1.4. do 31. 10. bežného roka 0,010 €/m2/deň
b) v dobe od 1. 11. do 31. 3. bežného roka 0,085€/m2ldeň

(4) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
a) opravu a úpravu ved 0,166 €1m2/deň
b) poskytovanie mých služieb 0,498 €/m2ldeň

(5) Sadzba dane za umiestnenie zariadení
a) na poskytovaniejedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste

0,830 €/m2/deň
b) na poskytovanie piva a vína určených na priamu konzumáciu na mieste

3,350 €/m2/deň
(6) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia určeného na

a) predaj drobných umeleckých predmetov, suvenírov a drobných remeselných výrobkov
0,332 €/m2/deň

b) predaj kníh, dennej a periodickej tlače 0,498 €1m2/deň
c) sezónny predaj priesad kvetín a priesad zeleniny, kvetín a vencov 0,664 €Im2ldeň
d) predaj potravinárskych výrobkov 1,328 €/m2/deň
e) predaj zeleniny, ovocia, orechov a lesných plodov 1,660 €/m2/deň
f) predaj žrebov okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 2,324 €Im2ldeň
g) predaj spotrebných výrobkov 3,37 9 €Im/deň

(7) Sadzba dane za umiestnenie predajných zariadení počas príležitostných trhov (pre „Stoličné dni a „Mikulášske
trhy určuje podmienky predaja osobitný predpis12)
a) predaj potravinárskych výrobkov, zeleniny a ovocia 2,656 €Im2ldeň
b) predaj spotrebných výrobkov 8,298 €Im2ldeň

(8) Sadzba dane za umiestnenie zariadení služieb počas príležitostných trhov (pre „Stoličné dni‘ a „Mikulášske
trhy“ určuje podmienky poskytovania služieb osobitný predpis8)
a) predaj jedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste

5,311 €1m2/deň
b) predaj jedál, piva, vína, liehovín a destilátov určených na priamu konzumáciu na mieste

7,303 €Im2ldeň
c) na plnenie balónov 0,996 €Im2ldeň

(9) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
a) na účely propagačné a prezentačné 2,950 €/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
stanovišt‘om alebo pritahlé k prevádzkarni 0,010 €/m2ldeň

c) na účely vystavenia tovaru, ktorý patrĺ k priľahlej prevádzkarni a súvisí s jej
čin nost‘ou v celkovej ploche do 6 m2 0,010 €Im2ldeň

d) na účely vystavenia tovaru, ktorý patrí k priľahlej prevádzkarni a súvisí s jej
činnost‘ou za každý aj začatý m2 nad 6 m2 celkovej plochy 5 €Im2ldeň

(10)Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu (varieté a artistické produkcie)
0,053 €/m2/deň

(1 1)Sadzba dane za umiestnenie zariadenia lunaparku 0,083 €/m2ldeň
(72)Sadzba dane za umiestnenie mých atrakcií 0,166 €/m2ldeň
(13)Sadzba dane za umiestnenie

a) dočasnej skládky 0,199 €/m2/deň
b) kontajnera 0,7 33 €1m2/deň
c) stavebného zariadenia ( statické, pojazdné lešenie, mobilné plošiny, zdvĺhacie zariadenia, dočasné oplotenie

a pod.) 0,066 €/m2/deň
(14)Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív, ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24 hodín

0,166 €/m2ldeň
(15)Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla

a) vyhradenie priestoru 12 m2 z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo
0,035 €1m2/deň

12) VZN Č. 11/2004 otrhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste — priležitostné trhy StoIiČné dn! a „Mikulášske
trhy.
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b) vyhradeníe priestoru 12 m2 z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo taxislužby
0,045 €/m2ldeň

c) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže 0,053 €1m2/deň
d) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže, ktorej užívatetom je döchodca

0,007 €Im2ldeň
e) umiestnenie starého vozidla 0,266 €1m2/deň
f) za súvislé státie obytného automobilu a obytného prívesu 0,166 €/m2/deň

(16)Sadzba dane za mé užívanie verejného priestranstva, akoje uvedené v 29 ods. 2) až ods. 15)
1,659 €/m2/deň

30
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnost‘ vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užĺvania verejného priestranstva.

30a
Oznamovacia povinnost‘, vyrubenie dane a platenie dane

(1) Daňovníkje povinný oznámit‘ svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskör
v deň vzniku daňovej povinnosti.

(2) Mesto vyrubí daň rozhodnutím najskór v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(3) Ak daňová povinnost‘ zanikne a daňovnĺk oznámi túto skutočnost‘ správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú čast‘ dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.

31
Oslobodenie od dane

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie:
a) od dane podľa 29 ods. 13, písm. a) ak sústreďovanie skládky prebieha súčasne s jej nakladaním a odvozom

na náklady užívateľa
b) od dane podIa 29 ods. 15 písm. c) a písm. d) vlastníkovi sklápacej prenosnej garáže, ktorý v nej trvalo

parkuje vlastné vozidlo a je vlastníkom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným
postihnutím (model Európskej únie),

c) od dane podIa 29 ods. 13, písm. c)
1) ak dóvodom je umiestnenie lešenia za účelom zateplenia bytových domov,
2) ak dövodom umiestnenia stavebného zariadenia je potreba bez príet‘ahov vykonat‘ zabezpečovacie práce

alebo nevyhnutné práce spojené s údržbou stavby; umiestnenie stavebného zariadenia však nesmie
prekročit‘ lehotu 10 dní po sebe nasledujúcich, vrátane navrhnutého času na montáž, resp. demontáž,

d) od dane podIa 29 ods. 6 a ods. 9
1. akciám, kde je daňovníkom zdravotnícke alebo sociálne zariadenie, školské zariadenie, mestská

príspevková organizácia, Slovenský červený kríž, občianske združenie, ktorého cieľom podľa stanov je
ochrana prírody a krajiny,

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.

e) od dane na kultúrnu alebo športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného.

(2) Správca dane poskytne oslobodenie od dane za osobitné uživanie verejného priestranstva uvedené v 31
rozhodnutím mesta.

Či. 4

DAŇ ZA UBYTOVANIE
32

Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého
kategorizáciu určuje osobitný predpis13) (ďalej len „zariadenie‘).

13) 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou Sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadeni a klasiflkačné znaky na ich
zaraďovanie do tried.
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33
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

34
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

35
Sadzba dane

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 1,00 €.

36
Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

37
Oznamovacia povinnost‘ a platenie dane

(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) Platiteľ je povinný písomne oznámit‘ správcovi dane vznik alebo zánik daňovej povinnosti mestskému úradu do

30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícií na mestskom
úrade.

(3) Daň odvádza platiteľ bez vyrubenia štvrt‘ročne ato do 15. 1., 15. 4., 15. 7., a 15. 10. b. r. a súčasneje povinný
predložit‘ na predpísanom tlačive hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osób.

(4) Dokladom o zaplatení dane je ubytovací lístok vydaný mestom Liptovský Mikuláš.

38
Rozsah a spósob vedenia preukaznej evidencie na účely dane z ubytovania

(1) Každé zariadenie, v ktorom sa poskytuje prechodné ubytovanie, je majitel‘ povinný označit‘ registračnou tabulkou,
ktorú si prevezme na ekonomickom oddelení, oblast‘ daní a poplatkov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Uvedenú tabuľku je majiteľ zariadenia povinný umiestnit‘ na ubytovacom zariadení vedľa orientačného
a súpisného čísla, resp. na nom z ulice jasne vid iteľnom mieste.

(2) Po zániku daňovej povinnosti je majitel‘ zariadenia povinný registračnú tabulku vrátit‘ mestskému úradu do 30 dni
od zániku daňovej povinnosti.

(3) Platiteľ je povinný viest‘ prehľadnú evidenciu osöb (ubytovaciu knihu) prechodne ubytovaných v ubytovacom
zariadeni, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu. V kníhe je povinný uviest‘ meno a priezvisko,
trvalý pobyt, dátum narodenia, dátum príchodu a odchodu host‘a ubytovaného v ubytovacom zariadení.

39
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodení
a) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na územĺ mesta, jeho manželka (manžel),

príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osób a ich deti,
b) príbuzný v priamom rade, súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželía týchto osöb a

ich deti,
c) ubytovaní s trvalým alebo prechodným pobytom v Liptovskom Mikuláši.
d) nevidomé osoby, občania s t‘ažkým zdravotným postihnutím, držitelía preukazu občana s t‘ažkým zdravotným

postihnutím a držitelia preukazu občana s t‘ažkým zdravotným postihnutím s potrebou spríevodcu,
e) osoba do 10 rokov veku,
f) študenti prechodne ubytovaní v študentských domovoch a domovoch mládeže,
g) ubytovaní v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne, zdravotné, školské a charitatívne služby,

Či. 5

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
40

Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné
automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú
automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
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41
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

42
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

43
Sadzba dane

(1) Sadzba poplatku za jeden predajný automat a kalendárny rok sa stanovuje 43,05 €.
(2) Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje, sadzba sa zvyšuje na

182,98 €.

44
Zrušený VZN Č. 6/20 12

45
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnost‘ vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovat‘ a zaniká posedným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

46
Zrušený VZN Č. 6/2012

47
Označenie predajných automatov

Prevádzkovateľje povinný označit‘ každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov
a) näzov firmy, príp. meno pod nikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Čl. 6

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
48

Pred met dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšt‘ajú alebo prevádzkujú za

odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
(a) elektronické prístroje na počĺtačové hry,
(b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a mé zariadenia na zábavné hry.

49
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prĺstroje prevádzkuje.

50
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5J
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 182,98 €.

52
Zrušený VZN Č. 6/2012

53
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnost‘ vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovat a zaniká posedným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.



VZN Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 13-

54
Zrušený VZN Č. 6/2012

55
Označenie nevýherných hracích prístrojov

Prevádzkovateľje povinný označit každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov
a) názov firmy, príp. meno podnikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Či. 7

POPLATOK
56

(1) Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi, činnosti nakladania s biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzt‘ahuje
rozšírená zodpovednost‘ výrobcov, náklady spösobené nedósledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vztahuje rozšírená zodpovednost‘ výrobcov a náklady presahu]úce výšku
obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Poplatok nezahfňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na zabezpečenie
zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená
zodpovednost‘.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená

užívat‘ alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej čast‘, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom
území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná
plocha (ďalej len „nehnutel‘nost“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívat‘ alebo užíva nehnuteľnost‘ nachádzajúcu sa na území mesta na
iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívat‘ alebo užíva nehnuteľnost‘ nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania.

(3) Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dóvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívat‘ alebo užíva nehnutetnost na iný účel akoje na podnikanie, poplatok platí iba z dóvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je podľa ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je
miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok
platí iba raz z dóvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívat nehnutel‘nost vyplýva z povahy právneho vzt‘ahu
s poplatníkom podta ods. 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnutel‘ností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na tom určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dóvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vztahu alebo mého obdobného vzt‘ahu

s poplatníkom nehnuteľnost‘, ktorú má právo užívat‘ alebo užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľností, ktorú má poplatník právo užívat‘ alebo ju užíva, vykoná pre poplatníka práce alebo mu

poskytuje mé služby v rámci výkonu svoje] činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady.

(5) Mesto ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti, akje nehnuteľnost‘ v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový

dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca, akje vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len „platiteľ“).
(6) Platiteľ a poplatník sa móžu písomne dohodnút‘, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie

poplatku mestu ručí platiteľ.
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(7) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka möže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziat‘ jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spósobilý na právne
úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za mého prevziat‘ alebo plnit‘ osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za mého plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámit‘ mestu.

(8) Poplatková povinnost‘ vzniká dňom, ktorým nastane skutočnost‘ uvedená v odseku 2 a zaniká dňom, ktorým táto
skutočnost‘ zanikne.

57
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje
a) 0,0531 € zajeden liter alebo drn3 komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo 0,1659 € za

jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pre právnické osoby a podnikatetov,
ktoré požiadali o množstvový zber14),

b) 0,0618 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - fyzické osoby podľa 56ods.2 písm. a),
c) 0,0618 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - právnické osoby podľa 56 ods.2 písm. b),
d) 0,0618 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - podnikateľov podľa 56 ods.2 písm. c),
e) 0,0618 € za lóžko a kalendárny deň pre fyzické osoby, a podnikatel‘ov poskytujúcich ubytovacie služby,
f) 0,067 8 € za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov poskytujúcich

reštauračné a kaviarenské služby alebo mé pohostinské služby (bez ubytovania),
g) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

58
Určenie poplatku

(7) Poplatok podIa 57 písm. a) tohto VZN sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby,
ktorú poplatník užíva v súlade so zavedený systémom zberu.

(2) Poplatok podľa 57 písm. b) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzba poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom
období.

(3) Poplatok podľa 57 písm. c) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom
období a ukazovatel‘a dennej produkcie komunálnych odpadov.

(4) Poplatok podľa 57 písm. d) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom
období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

(5) Poplatok podľa 57 písm. e) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu ubytovaných osób
a obsadených dní v určenom období.

(6) Poplatok podľa 57 písm. f) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom
období a ukazovateľa Uennej produkcie komunálnych odpadov.

(7) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osób, ktoré majú

v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, a
b) priemerného počtu osöb alebo miest podľa ods. 5 alebo 6.

(8) Rozhodujúcirn obdobím je
a) kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávat‘ v nehnutel‘nosti, ktorú užíva alebo je oprávnený

ju užívat‘, svoju činnost‘, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platit‘ poplatok do konca týždňa

predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnost‘ o skutočnosti, ktorá má za
následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovat‘ podIa písm. a).

59
Oznamovacia povinnost‘

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdařiovacieho obdobia oznámit‘ mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo
dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviest meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (d‘alej len

„identifikačně údaje‘); v prípade určeného zástupcu podľa 56 ods.7aj identifikačně údaje za ostatných
členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podra 56 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviest‘ údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podra 63, predložit‘ aj doklady, ktoré odövodňujú zníženie

alebo odpustenie poplatku.

14) 39 ods. 10 zákona č. 223/201 Z. z. O odpadoch stanovuje, že množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich
póvodca platí poplatok vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných póvodcom za daný čas. Pri množstvovom zbere je právnická
osoba povinná požiadat‘ útvar životného prostredia MsU o vydanie súhlasu na uvedený zber komunálneho odpadu.



VZN Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 15-

(2) Povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámit‘ mestu do 30 dnĺ odo dňa, ked‘ tieto
nastali.

60
Vyrubenie poplatku a splatnost‘

(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutĺm na celé zdaňovacie obdobie. Ak ročný poplatok vyrubený
fyzickej osobe nepresahuje 33,00 eur a právnickej osobe 333,00 eur, je splatný jednorázovo do 31. marca
kalendárneho roka, inak vo dvoch rovnakých splátkach a to do 31. marca a do 30. októbra kalendárneho roka.
Ak poplatník využíva množstvový zber, mesto poplatok vyberie na základe oznámenia poplatníka a stanoviska
útvaru životného prostredia. Mesto pri množstvovom zbere vydá predpis v ktorom je uvedená splatnost
a spósob platenia poplatku.

(2) Ak vznikne poplatková povinnost v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú čast poplatku
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí poplatok rozhodnutím
v celkovej sume tomuto zástupcovi podIa ods. 1 alebo 2.

(4) Poplatok za drobný stavebný odpad sa vyberá prostredníctvom príspevkovej mestskej organizácie
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza
v hotovosti na zbernom dvore poverenému zamestnancovi, o čom poplatníkovi následne vydá aj príjmový
pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

61
Vyrubenie poplatku podľa pomócok

(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnost‘ podľa 59, na jej splnenie
v primeranej lehote, ktorá nemčže byt‘ kratšia ako osem dní.

(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnost‘ ani na základe výzvy podra ods.1, správca dane urči poplatok
podľa pomócok.

(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podIa pomócok, pričom dňom začatia určenia poplatku
podľa pomöcokje deň uvedený v oznámení.

(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podIa pomócok sa vzt‘ahuje osobitný predpis15.

62
Vrátenie poplatku

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú čast‘ poplatníkovi, ktorému zanikla povinnost‘ platit‘ poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
ustanovených vo VZN.

63
Zníženie a odpustenie poplatku

(1) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, ktoré
mesto určilo vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
mesta.

(2) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 30 %
a) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich,
b) poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu tZP a tZPIS,
c) poplatníkovi, ktorý poberá príspevok v hmotnej núdzi,
d) za deti rodinám so štyrmi a viac neplnoletými detmi a
e) poplatníkom nad 70 rokov veku.

(3) Zníženie a odpustenie podIa ods. 1 je potrebné uplatnit‘ a preukázat‘ originálom príslušného dokladu (pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, 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, najneskór do 31.12. bežného roka.
Zníženie (úI‘avu) podľa ods. 2 je potrebné uplatnit‘ a preukázat‘ originálom príslušného dokladu (potvrdenie
o návšteve školy, ubytovací preukaz, preukaz tZP a tZPIS a pod.).

(4) Uľavy podta ods. 2 je možné pre jednu osobu poskytnút‘ len raz.
(5) Mesto möže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok

zn ížit‘ alebo odpustit‘ rozhodnutím.
(6) Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo výške

odpracovaných hodín pre mesto vynásobených minimálnou hodinovou mzdou ustanovenou Nariadením vlády
SR pre príslušný rok pre 1. stupeň náročnosti práce. Zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny
odpad bude závisiet‘ od počtu skutočne odpracovaných hodín. Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie
miestneho poplatku za komunálny odpad rozhodnutím mesta.

15 Zákon č.56312009 o správe dani (daňový poriadok) v zneni neskoršich predpisov
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA
64

Miestnu daň podia 1 ods.1 písm. a), b), e), f) a miestnu daň podľa 1 ods. 2 možno zaviest‘, zrušit‘, zmenit sadzby,
určit‘ oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rn poplatku podľa 1 ods.2 sa určia
alebo móžu zmenit‘ sadzby, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník
preukázat‘ pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

65
Použitie označenej a neoznačenie platby

(1) Daňovníkje povinný označit‘ platbu miestnej dane a poplatku podľa 1 ods. 1 a 2 tak, že vo variabilnom kóde
použije číslo rozhodnutia; ak platbu neoznačí, mesto ju použije podľa ods. 2.

(2) Správca dane neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane
a poplatku po lehote splatnosti poura 1 ods. I a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
inak na úhradu eXekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov
a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa 1 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti,
prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí ich výšky vzostu pne.

(3) Rn použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa 1 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti
miestnej dane podľa 30, 66h a pomernej časti poplatku podľa 59, sa ustanovenie ods. 2 použije
pnimerane.

(4) Ak nemožno použit‘ neoznačenú platbu podľa ods. 2 alebo postup podľa ods. 3, mesto vráti na základe žiadosti
neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa 1 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú čast‘
do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

66
Správa dane

(1) Správu miestnych daní a poplatku vykonáva mesto.
(2) Správou miestnych daní podľa 2 ods. 1 a poplatku podľa 2 ods. 2 „zákona“ nie je možné poverit‘ mé

právnické osoby alebo fyzické osoby.

66a
Priznaníe k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie

príst roje
(1) Rriznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie

prístroje je daňovník povinný podat do 31 .januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnost‘ k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník nie
je povinný podat‘ priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor
v bytovom dome oslobodený od dane podl‘a 12 ods. 1 písm. a) a b) tohto VZN.

(2) Ak vznikne daňová povinnost‘ k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovnik je povinný podat‘ pniznanie k tej dani, ku ktorej vznikla
daňová povinnost‘ najneskör do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnutel‘nost‘ vydražením je povinný podat‘
pniznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

- 66b
Ciastkové priznanie

(1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje podIa 61a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej
nehnuteľnosti alebo döjde k zmene druhu alebo výmety pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo
nebytového priestotu alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný
podat‘ čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v lehote podľa 66a ods. 1 tohto VZN.

(2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnutel‘ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné htacie pnístroje podľa 66a a daňová povinnost‘ k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné htacie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podat‘ čiastkové priznanie k tej dani, ku ktotej vznikne alebo zanikne daňová povinnost‘
najneskór do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

(3) Ak v ptiebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnost‘ vydražením a už podal ptiznanie k
dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za ptedajné automaty a k dani za nevýherné htacie ptísttoje podľa

66a, je povinný podat‘ čiastkové ptiznanie k dani z nehnutel‘ností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) V čiastkovom ptiznaní je daňovník povinný uviest‘ len zmeny oproti dovtedy podanému pniznaniu k dani

z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane
čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
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66c
Opravné priznanie a dodatočné priznanie

(1) Fred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo
niektorej z nich móže daňovník podat‘ opravné priznanie. Na vytu benie dane je rozhodujúce posledné podané
opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné
priznanie sa neprihliada.

(2) Daňovník je povinný podat‘ dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom
priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskör do
štyroch i-okov od konca roka, v ktorom vznikla povinnost‘ podat‘ priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové
priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.

66d
Spoločné ustanovenía k 66a až 66c

(1) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osób ( 4
ods. 4, 8 ods. 4 a 10 ods. 2 tohto VZN), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné
priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnost‘ vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podá jeden z manželov.

(2) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviest‘ všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak
príslušné priznaníe podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie
od dane sa pri vyrubení dane zohCadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý splňa podmienku na zníženie alebo
oslobodenie od dane.

(3) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za ptedajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide
o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok
obchodného mena, ak takýto má, identifikačně čĺslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplnit‘
všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje. Osobně údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

(4) Priznanie k dani z nehnutetností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prĺstroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne
závézným právnym ptedpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie,
opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.

(5) Na príslušné priznanie sa vztahujú ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku
a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podIa 66a a čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za ptedajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje podľa 66b sa považuje za daňové priznanie, opravné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje poUta 66c ods. 1 sa považuje za
opravné daňové priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa 66a ods. 2 sa považuje dodatočné daňové priznanie
podľa osobitného predpisu.

66e
Vyrubenie dane z nehnutel‘ností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie

prístroje
(1) Dani z nehnuteľnostĺ, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje

mesto každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie
jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.

(2) Rn nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú čast‘ dane
z nehnuteľnosti vydražitetovi začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnost‘, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubu daň vlastníkovi draženej nehnutel‘nosti na
príslušné zdaňovacie obdobie podIa stavu k 1.januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú čast‘ dane
z nehnutel‘ností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

(3) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnost‘ za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje ‚ správca dane vyrubí pomernú čast‘ dane rozhodnutím začínajúc mesiacom,
v ktorom vznikla daňová povinnost‘, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(4) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa
odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnost‘, správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú čast‘ dane do zániku daňovej povinnosti podľa 22, 45, 53 VZN.
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(5) Rn dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal
príslušné priznaníe a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tornu z rnanželov, ktorý podal príslušné
priznanie.

(6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím
rozdiel dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia,
v ktorých boli daň z nehnuteľnosti, daň za psa ‚ daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich ‚ ak sa na nasledujúce
zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzt‘ahuje.

(7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa ‚ k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hrade prístroje alebo
niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného
priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie
obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje alebo niektotú z nich s prihliadnutĺm na dodatočné priznanie.

(8) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku, ktorá bola
odvolaním napadnutá, právoplatnost‘ ostatných výtokov nie je dotknutá.

(9) Sptávca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vytubovat‘.

66f
Zánik práva vyrubit‘ daň

Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podat‘ na zdaňovacie obdobie priznanie k dani
z nehnutel‘nosti, dani za psa, k dani za ptedajné automaty a k dani za nevýhetné hracie prístroje alebo niektotej z nich
a čiastkové ptiznaníe k týmto daniam alebo niektotej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné htacie prístroje nevyrubí, právo na
vytubenie dane z nehnuteľností, dane za psa ‚ dane za predajné automaty a dane za nevýhetné hracie ptísttoje na
toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich tokov od konca roka, v ktorom sa mali vytubit daň z nehnuteľností,
daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

66g
Splatnost‘ a platenie dane v splátkach

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné htacie pnístroje sú
splatné v term ínoch uvedených v rozhodnutiach.

(2) Vyrubená daň z nehnuteCností u fyzických osöb nižšia ako 33,- € a u právnických osób nižšia ako 333,- € je
splatná jednorazovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.

(3) Vyššia vyrubená daň než je uvedené v predchádzajúcom odseku je splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá
do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia, druhá do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.

(4) Vyrubená daň za psa je splatná jednorazovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
(5) Daň možno zaplatit‘ naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

66h
Vrátenie pomernej časti dane

Správca dane vnáti pomernú čast‘ dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane za psa ‚ dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístnoje zaniká, ak
daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podIa 66b ods. 2.

Či. 8

zÁvEREČNÉ USTANOVENIA

67
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa

11. decembra 2008.
(2) Všeobecne závazné naniadenie č.9/2008NZN nadobudlo účinnost‘ 1. 1. 2009.
(3) Všeobecne záväzné naniadenie č.512009NZN nadobudlo účinnost‘ 1. 6. 2009.
(4) Všeobecne záväzné naniadenieč.7/2OJJNZN nadobudlo účinnosti. 1.2012.
(5) Všeobecne závázné nariadenie č.6/2O12NZN nadobudlo účinnosti. 7. 2013.
(6) Všeobecne záväzné nariadenie č.1 i/2073/VZN nadobudlo účinnost 1. 1. 2014.
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(7) Všeobecne záväzné nariadenie Č. 7/2O16NZN nadobudlo účinnost‘ 1. 6. 2016.
(8) Všeobecne záväzné nariadenie Č. ii/2OJ6NZN nadobudlo účinnost‘ 1.9.2016.
(9) Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2OJ6NZN nadobudlo účinnosti. 7. 2077.
(10) Všeobecne závazné nariadenie Č. 712017NZN nadobudlo účinnost‘ 4. 9. 2017.
(11) Všeobecne závazné nariadenie Č. 13/2OJ7NZN nadobudio účinnost‘ 1. 1.2018.
(12) Všeobecne závazné nariadenie č. 612018NZN nadobúda účinnosti. 1. 2019.

Ing. Ján BIcIč, PhD.
primátor/nesta
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Priloha Č. 1
MESTO Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

STRATA ZNÁMKY

Údaie o vlastníkovi psa

Titul‘ Meno‘ Priezvisko‘

Rodné Číslo‘

Ulica‘

Mesto‘ Psč‘

Telefón‘

E-mail‘

Údaje o psovi

Meno psa‘ Plemeno psa‘

Číslo predchádzajúcej (stratenej) známky‘

Dátum straty známky:

Dövod žiadosti o vydanie nove] známky (strata známky, poškodenie známky ):

V Liptovskom Mikuláši, dňa‘
Podpis daňovníka

Číslo novej známky‘. .......................................................

Svo]im podpisom potvrdzu]em prevzatie novej známky

V Liptovskom Mikuláši, dňa
Podpis daňovníka

Čestne prehlasujem, že v dokumente som uvíedol presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie
neboli pravdivé alebo závažným spósobom zamlčané, budem čelit všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.


