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VŠEOBECNE ZÁVÄzN€~~~llgmJi~:a; ... ~~ 
Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 11/2003/ VZN 
z 16. decembra 2003 

ktorým sa mení a dopfňa 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 vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 

CI. 1 

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

V Sadzobníku miestnych poplatkov: 

1. Casť Všeobecné ustanovenia ods. 1 a 2 znejú: 

,,(1) Na účely tohto sadzobníka miestnych poplatkov sa za verejné priestranstvo určujú verejnosti 
prístupné pozemky v katastri mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta. 
(2) Verejným priestranstvom sú najmä: 

a) pril'ahlé chodníky prejazdných úsekov ciest. 
b) miestne komunikácie I. až IV. triedy, 
c) súčasti miestnych komunikácií (priľahlé chodníky, verejné parkoviská, odstavné a parkovacie 

pruhy a pásy, zastávkové pruhy verejnej autobusovej dopravy. dopravné ostrovčeky, 
obratištia, výhybne, podchody, nadchody, cestná zeleň), 

d) autobusová stanica vrátane nástupíšť, 
e) námestia, 
f) sídlisková zeleň, 1) 
g) trhoviská, 
h) zastávky a nástupné ostrovčeky na verejnú autobusovú dopravu." 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
,,1) CI. 45 ods. 3 písm. a) VZN Č. 8/1992 o vytvárani podmienok kvalitného životného prostredia 
a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.". 

2. Položka 2 znie. 
Položka 2 

Paušálny poplatok za zriadenie sezónnych alebo prfležitostných terás (umiestnenie stolov, stoličiek a 
slnečníkov) na verejnom priestranstve, ktoré poskytujú pohostinské a (eštauračné služby, rýchle 
občerstvenie a stravovanie v kategórii a skupine, do ktorej je zaradená pril'ahlá pohostinská 
prevádzkareň (odbytové stredisko )2) 

Plocha vyhradená pre Týždenný Mesačný I 

osobitné užívanie v.p. 15.06.-15.09. 16.09.-14.06. 15.09. 16.09.-14.06. 
Do 20 mL 150,- Sk 100,- Sk 550,- Sk 350,- Sk 
Od 20 do 50 m" 200,- Sk 150,- Sk 700,- Sk 500,- Sk 
Od 50 do 100 m< 250,- Sk 200,- Sk 850,- Sk 650,- Sk 
Od 100 do 150 m' 300,- Sk 250,- Sk 1000,- Sk 800,- Sk 
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3. Za položku 11 aj sa vkladá nová pOložka 11 by, ktorá znie: 

"Položka 11 b 

Poplatok za poskytnutie trvalého parkovacieho miesta z kapacity verejných priestranstiev, bez 
bližšieho vyhradenia, ako náhrady za povinne nezriadené parkovacie miesto, prislúchajúce činnosti 
zriadenej prevádzkarne 

paušálny poplatok za 1 parkovacie miesto/rok 5000,- Sk 

Splatnosť 

Ak nastala skutočnosť, ktorá zakladá povinnosť poplatníka platiť v priebehu roka, poplatok sa určí vo 
výške 1/12 ročnej sadzby za každý začatý mesiac". 

4. V polotka 13 ods (2) znie: 

(2) Paušálny poplatok za dočasné parkovanie osobného automobilu na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva, ktoré jednorazovo neprekročí dobu 60 minút 
a) 2500.- Sk/rok za jedno parkovacie miesto, 
b) 1 500.- Sk/polrok za jedno parkovacie miesto, 
c) 300.- Sklmesiac za jedno parkovacie miesto. 

5. V položke 20 ods. (2) znie: 

vypúšťa sa písmeno cl, doterajšie písmená d) až g) sa označuje ako písmená c) až f) 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, 
2,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy reklamy za deň propagujúcej poskytovanie služieb 
(oprava a úprava veci) fyzick2mi osobami s oprávnením podl'a osobitného predpisu,1) 
5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy reklamy za deň v ostatných prípadoch, 
5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu, 
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami, 
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu.". 

6. Položka 24 znie. 
Položka 24 

"POPLATOK ZA ZBER. PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH 
A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV" 

(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta. 

(2) Sadzba poplatku za osobu na kalendárny rok 2004 sa stanovuje vo výške: 

a) 380.-Sk pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie 
b) 420.-Sk pri nehnutel'nosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užíva 

terom je každá právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ 
e) 420.-Sk pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubyto 

vaeích služieb, 
d) 900.- Sk pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore slúžiacom na poskytovanie 
pohostinských služieb ako je reštaurácia, kaviareň, vináreň, hostinec, bufet a iné im podobné 
zariadenie. 

(3) Sadzba poplatku uvedená v predchádzajúcom odseku: 

a) pod písm. a) sa násobí počtom osôb prihlásených v danej nehnutel'nosti na trvalý, alebo pre
chodný pobyt 

b) pod písm. b) sa násob i priemerným počtom zamestnancov, činnosťou ktorých vzniká komunálny 
odpad 

e) pod písm. e) sa násobí počtom lôžok a počtom zamestnancov tohoto zariadenia. 
d) pod písm. dl sa násobí počtom zamestnancov tohoto zariadenia 
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Poplatník 
(1) Poplatok platí: 

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikatel'om a má v meste trvalý alebo prechodný pobyt 
b) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a 

ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta, určenú na 
podnikanie, 

c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej 
sa na území mesta a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, 
byt alebo nebytový priestor. 

(2) Platitel'om poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnutel'nosti, bytu alebo nebytového prie
storu. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti viacero osôb, platiteľom je spoločný zástupca určený spolu
vlastníkmi alebo ak si takého zástupcu neurčili, určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát alebo 
mesto, je platitel'om správca. 

Ohlasovacia povinnosť 
(1) Poplatková povinnosť vzniká: 

a) prihlásením fyzickej osoby na trvalý alebo prechodný pobyt v meste 
b) nadobudnutím nehnuteľnosti do vlastníctva alebo uzatvorením nájomnej zmluvy 
c) začatím využívania nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť 

(2) Vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti po 1.1.2004 je poplatník povinný písomne ohlásiť na 
Mestský úrad, referát daní a poplatkov do 30 dní odo dňa, kedy nastali alebo sa zmenili 
skutočnosti podl'a odseku 1. 

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 V ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr 
do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra 2004. 

(3) Každý vy rubený poplatok je možné splatiť jednorázovo. 

Úl'avy 

Mesto poplatok zníži alebo ho odpustí, ak poplatník mestu preukáže 
a) že sa v určenom období dlhdoba zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
b) svoju neprítomnosť v obcí z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo 
c) návštevy školy mimo svojho trvalého bydliska. 

Čl. II 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
dňa 16.decembra 2003. 

Čl. III 

Účinnosť 

11 Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2003NZN o miestnych poplatkoch nadobúda účinnosť 
od 1.1.2004, 

~ .. ~ 
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MUDr. Alexander Slafkovský V.r. 
primátor mesta 


