
M EST o L~ptovský M~ku1á. 

II. //./. 

Jala ,tHob. zAv. nariadenie bolovyveseo6 dia IJI V 

v Š e obe c n e 
, tt , 

Z a vaz n e nar i a den i e 

ČI 12/1992/VZB 

o dani z nehnutetností 

Mestské zastupltelstvo za účelom plnenia úloh, určených v Zákone 

SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnutelností ako správcovi dani na 

územ! Mesta Liptovský Mikulá! sa dňa 10. 12. 1992 podla paraqrafu 11 

ods. 3, písm. q) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden! 

v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na tomto Všeobecne 

záväznom nariadení 

Liptovský Mikuláš, december 1992 



PRVÁ ČASŤ 
Daň z pozemkov 

Článok l 

/1/ Ročná sadzba dane z pozemkov u ornej pÔdy , chmelnic, viníc, 

ovocných sadov a trvale trávnych porastov sa určuje pre rok 1993 vo 

výäke 0,5 % zo základu dane. 

/2/ Základom dane z pozemkov je cena pOdy, určená vynásobením 

skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pOdYA určenej za 1 m2 

a odvedenej od bonitovaných pOdne - ekoloqicky jednotiek. Cl) 

Článok 2 

/1/ Ročná sadzba dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú 

hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

vyu!ívané vodné plochy, sa určuje pre rok 1993 vo výäke 0,25 % zo 

základu dane. 

/2/ Základom dane je cena pOdy, určená vynásobením skutočnej výmery 

pozemkov v m2 a ceny pOdy, určenej za 1 m2 a odvedenej od 

bonitovaných pÔdno - ekoloqických jednotiek. 

Článok 3 

Ročná sadzba dane z pozemkov za každý 1 začatý m2 v pozemku je: 

a) 0,20 Kčs zo záhrad 

b) 0,20 Kčs za zastavané plochy a nádvoria 

c) 0,20 Kčs za ostatné plochy 

d) 1,- Kčs za stavebné pozemky. 

(l)par. 15 ods. 6 až II vyhl. MF SR č. 465/91 Zb. o cenách stavieb, 

pozemkov, trvalých porastov, úhr. za zariadenie práva os. užívania 

pozemkov a náhradách za dočasné u!ívanle pozemkov. 
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DRUHÁ ČASŤ 

Daň zo stavieb 

Článok 4 

Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za ka~dý i začatý m2 

zastavanej plochy: 

a) 1,- Kčs za obytné domy 

príslušenstvo k hlavnej stavbe 

plach, ktoré presahujú 15 m2 • 

z 

a za ostatné 

úhrnnej výmery 

stavby, tvoriace 

nimi zastavaných 

Základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlafných stavbách o 0,75 Kčs za 

kafdé ďa1šle nadzemné podla~le, ak podlahová plocha podlafia 

presahuje 2/3 zastavanej plochy. 

Sadzba dane sa zvyšuje o 2,- Kčs za kafdý m2 podlahovej plochy 

bytového a nebytového priestoru, slúfiaceho na podnikate1skú alebo 

zárobkovú činnosť. 

b) 1,- Kčs za stavby po1nohospodárskej prvovýroby, stavby vyufívané 

na skladovanie vlastnej po1nohosPodárskej výroby, stavby pre lesné 

a vodné hospodárstvo, vrátane zariadení na ochranu pred povodňami, 

s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu. 

Základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlafných stavbách o 0,75 Kčs za 

kafdé ďa1šie nadzemné podlafie, ak podlahová plocha presahuje 2/3 

zastavanej plochy. 

c) 3,- Kčs za obytné plochy rekreačných a záhradkárskych chát a 

domčekov a 1,- Kčs za ostatné plochy. 

Základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlafných stavbách o Q,75 Kčs za 

kafdé ďa1šie nadzemné podlafie, ak podlahová plocha presahuje 2/3 

zastavanej plochy. 

d) 4,- Kčs za samostatne stojace qaráže a za samostatné stavby 

hromadných qaráží a stavby určené alebo používané na tieto účely, 

postavené mimo obytných domov. 
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Základná sadzba sa zvyiuje pri viacpodlažných stavbách o 0/7~ Kčs za 

každé darile nadzemné podlažie, ak podlahová plocha presahuje 2/3 

zastavanej plochy. 

e) 7,~0 Kčs za priemyselné stavby a stavby, slúžiace enerqetike, 

dočasné stavby, slú!iace stavebníctvu a stavby na ostatnú 

potnohospodársku výrobu s výnimkou stavieb na skladovanie a 

administratívu. 

Základná sadzba sa zvyiuje o O,7~ Kčs pri viacpodlažných stavbách 

za každé daršie nadzemné podlažie, ak podlahová plocha presahuje 2/3 

zastavanej plochy. 

f) 1~/- Kčs za stavby na ostatnú podnikaterskú a zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu.Pri administratívnych budovách, ktoré 

slúžia aj na iné účely, sa uplatni táto sadzba dane, ak sa budova 

využíva prevažne na administratívne účely. 

Základná sadzba sa zvyiuje o 0/7~ Kčs pri viacpodlažnýcvh stavbách 

za ka!dé daršie nadzemné podlažie, ak pOdlahová plocha presahuje 2/3 

zastavanej plochy. 

q) 3,- Kčs za ostatné stavby. 

Základná sadzba sa zvyšuje o 0,7~ Kčs pri vlacpodla!ných stavbách 

za každé dalšie nadzemné podla!ie, ak pOdlahová plocha presahUje 2/3 

zastavanej plochy. 

TRETIA ČASŤ 

DAŇOVÉ ÚĽAVY 

Článok ~ 

Daňové úravy z pozemkov. 

Mesto pOSkytne daňové úravy z vypočítanej dane vo výške: 

1) 30% na pozemky,ktorých hospodárske využívanie je obmedzené 

vzhladom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích 

priestorov alebo pásiem hyqlenickej ochrany vody II. a III. stupňa, 

ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutia ekoloqickými 

katastrofami, nadmerným imisným zaťažením. Úlava sa pOSkytne na 

základe vyjadrenia príslušného orqánu itátnej správy, rozhodnutia 

ktorého bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené . 
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2) 50% pozemky,ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania(2) 

a ak tieto pozemky slúlia výhradne na ich osobnú potrebu. 

Článok 6 

Daňové útavy zo stavieb 

Mesto poskytne daňové útavy vo výške: 

1) 50 % z vypočítanej dane zo stavby, ktoré zlepšujú stav 

livotného prostredia, ak na takéto stavby nie sú subjekty, povinné zo 

zákona (napr. čisté zdroje elektrickej energie - vodná alebo veterná 

elektráreň, stavby vyulivajúce bioplyny) 

2) 10 % z vypočítanej dane za stavby, určené v Druhej časti 

čl. 4 písm. b),e),f), v ktorých bol zmenený systém vykurovania z 

pevných palív na plyn, elektrickú energiu alebo systémy, vyulívajúce 

obnovitetné zdroje energie na ohrev vody (solárna, veterná energia, 

biomasa a pod.), ak sa v dOsledku týchto zmien výrazne znílila 

spotreba energie, na základe odOvodnenej žiadosti len v prvom 

nasledujúcom roku po skončení zmien v systéme vykurovania. 

3) 50 % z vypočítanej dane za obytné domy vo vlastníctve sociálne 

odkázaných občanov(2) a ťažko zdravotne postihnutých občanov, držitetov 

preukazov ZŤP a ZŤp/S(3)slúžiacich na ich trvalé bývanie. 

4) 50 % z vypočítanej dane za garáže vo vlastníctve ťažko 

zdravotne postihnutých občanov, držitetov preukazov ZŤP a ZŤP/S 

slúžiace pre motorové vozidlo, používané na ich dopravu. 

5) 50 % z vypočítanej dane zo stavieb, ktorých využitie je 

obmedzené z dOvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebného uzáveru alebo 

umiestnenia na podkopanom pozemku. útavu poskytne na základe písomnej 

odOvodnenej žiadosti v prvom nasledujúcom roku po skončení 

rekonštrukcie. 

(2)Vyhl. Min. práce a soc. vecí č. 105/1992 Zb. o sociálnej 

odkázanosti 

(3)par. 39 vyhl. MZ a SV č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o soc. zab. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

Splnomocňovacie ustanovenie 

Článok 7 

/1/ Mesto m~že v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na 

odstránenie tvrdosti, ktoré by mohli zo zákona vzniknúť. 

/2/ Pri vzniku pochybnosti, či nejakú vec treba považovať za stavbu, 

podta paraqrafu 8 ods. 1/, rozhodne Mesto po prerokovaní s 

prisluAnfm orqánom ätátnej správy, resp.s Ministerstvom financií SR 

po dohode so Slovenskou komisiou pre životné prostredie. 

PIATA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

Článok 8 

/1/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli Mesta. 

Podpis primátora mesta: ---+f'I:~"'-.....,II 


