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<úplné znenie> 

v znení VZN č. 1/2005 z 3.2.2005 (účinnosť od 21.2.2005) 
v znení VZN č. 4/2005 z 8.12.2005 (účinnosť od 1.1.2006) 
v znení VZN č. 9/2006 z 20.9.2006 (účinnosť od 1.1.2007) 
v znení VZN č. 8/2007 z 30.11.2007 (účinnosť od 1.1.2008) 
v znení VZN č. 3/2008 z 27.3.2008 (účinnosť od 11.4.2008) 
 
Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
č.14/2004 zo dňa 16.12.2004 

 
Čl.1 

 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

§ 1 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zavádza 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, 
g) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
(2) Správca dane ustanovuje, že pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

„VZN“) jednotlivými katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš sú: 
a) Benice, Iľanovo, Ploštín, 
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky, 
c) Liptovský Mikuláš. 

§ 2 
Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), 
b), e), f), a g) je kalendárny rok.  
 

Čl. 2 
 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
DAŇ Z POZEMKOV 

§ 3 
Základ dane 
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(1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za m². 
(2) Hodnota pozemkov podľa druhu sa stanovuje nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty sa stanovuje pod-
ľa hodnoty uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov, 

b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy sa stanovuje  3,70 Sk/m2 (0,123 €) 

c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných po-
zemkov 140,00 Sk/m²(4,647 €) 

d) stavebné pozemky 1 400,00 Sk/m²(46,471 €) 
§ 4 

Sadzba dane 
Ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov je 0,50 % zo základu dane. 
 

DAŇ ZO STAVIEB 
§5 

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, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane sta-
vieb 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 administratí-
vu,  

f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu sú-
visiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

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 povinnosť 
nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

 
§ 6 

Sadzba dane 
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy sa v jednotlivých 

katastrálnych územiach stanovuje nasledovne: 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

1. Benice, Iľanovo, Ploštín   3,50 Sk (0,116 €) 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky   5,00 Sk (0,166 €) 
3. Liptovský Mikuláš  6,00 Sk (0,199 €) 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane sta-
vieb na vlastnú  administratívu 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín  7,00 Sk (0,232 €) 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  
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Palúdzka, Ráztoky     10,00 Sk (0,332 €) 
3. Liptovský Mikuláš    12,00 Sk (0,398 €) 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín     11,00 Sk (0,365 €) 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky      16,00 Sk (0,531 €) 
3. Liptovský Mikuláš    18,50 Sk (0,614 €) 

d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín     13,00 Sk (0,432 €) 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky      20,00 Sk (0,664 €) 
3. Liptovský Mikuláš    23,00 Sk (0,763 €) 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratí-
vu, 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín       42,00 Sk (1,394 €) 
2. Bodice, Demänová, Lipt. Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky        62,00 Sk (2,058 €) 
3. Liptovský Mikuláš      73,00 Sk (2,423 €) 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín       62,00 Sk (2,058 €) 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky       88,00 Sk (2,921 €) 
3. Liptovský Mikuláš  108,00 Sk (3,585 €) 

g) ostatné stavby 
1. Benice, Iľanovo, Ploštín       24,00 Sk (0,797 €) 
2. Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky       36,00 Sk (1,195 €) 
3. Lipt. Mikuláš       42,00 Sk (1,394 €) 

(2) U viacpodlažných stavieb podľa ods. 1 písm. f) sa ročná sadzba dane zo  stavieb zvyšuje 
za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia o 8,- Sk. (0,266 €) 

(3) U viacpodlažných stavieb podľa ods. 1 písm. a), b), c), d), e), g) sa ročná sadzba dane zo 
stavieb  zvyšuje za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia o 3,- Sk (0,100 €). 

 
 

DAŇ Z BYTOV 
§7 

Sadzba dane 
(1) Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu sa v jednotli-

vých katastrálnych územiach stanovuje nasledovne: 
a) Benice, Iľanovo, Ploštín    3,50 Sk (0,116 €) 
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,  

Palúdzka, Ráztoky      5,00 Sk (0,166 €) 
c) Liptovský Mikuláš     6,00 Sk (0,199 €) 
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(2) Ročná sadzba dane za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru1) 

slúžiaci ako garáž sa stanovuje na     30,00 Sk (0,996€) 
(3) Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru slú-

žiaci na iný účel sa stanovuje na     50,00 Sk (1,660 €) 
§ 8 

Oslobodenie od dane 
(1) Od dane z pozemkov sú oslobodené: 

a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje vetrolamy a pásma hy-

gienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych 
vôd stolových I. a II. stupňa, 

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomu-
nikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vy-
kurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej ener-
gie a vykurovacích plynov, 

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
e) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prí-

rodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom 
ochrany, 

f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 
g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky). 
(2) Od dane zo stavieb sú oslobodené: 

zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
 

§ 9 
Zníženie dane 

(1) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % takto: 
a) na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopa-

nie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochra-
ny vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekolo-
gickými katastrofami, nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované 
investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne 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 minerál-
nych vôd II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stro-
movej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologic-
kou alebo krajinotvornou funkciou, 

b) na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi2), ak tieto pozemky slú-
žia 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 star-

ší ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 

                                                      
1) Nebytový priestor je zákonom číslo 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov definovaný ako miestnosť 
alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na 
bývanie. Nebytový priestor nie je príslušenstvom bytu ani spoločnou časťou domu ani spoloč-
ným zariadením domu.  
2) Podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 
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zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bez-
vládnych 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 ťažkým zdravotným postihnutím alebo dr-
žiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

 
§ 10 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára kalendárneho roku nasledujúceho po roku, 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 nehnuteľnosti 1. januára bežného ro-
ku, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

(2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdo-
bia, ktorým je kalendárny rok. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, 
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje 
inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka, daňová povin-
nosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlast-
níkom nehnuteľností. 

(3) Fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujú-
ce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto 
skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

 
§ 11 

Daňové priznanie 
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať 

príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu 
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších 
zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich 
na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie 
dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo 
pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane 
z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od da-
ne z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4, zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňo-
vacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

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

(3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane 
a daň si sám vypočítať. 
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(4) Daňovník ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, 

adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá 
je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, IČO a sídlo alebo 
miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje daňového prizna-
nia. Osobné údaje sú chránené podľa osobitného predpisu. 

 
§ 12 

Vyrubovanie dane 
Daň nižšia ako 100 Sk (3,32 €)sa nevyrubí ani sa nebude vyberať. 
 

§ 13 
Platenie dane 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 1 000 Sk (33,19 €) a u právnic-
kých osôb nižšia ako 10 000 Sk (331,94 €) je splatná jednorazovo do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

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

Čl. 3 
 

DAŇ ZA PSA 
§ 14 

Sadzba dane 
(1) Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov a kalendárny rok, ktorého vlastní-

kom alebo držiteľom je fyzická alebo právnická osoba je3) 
a) v bytovke (obytnom dome)  1 100 Sk (36,513 €) 
b) v rodinnom dome  300 Sk (9,958 €) 
c) za psa chovaného v podnikateľskom objekte 500 Sk (16,597 €) 

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

§ 15 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

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

(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo  dňa nado-
budnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená ak je vyššia ako 100 Sk (3,32 €). Nárok na vrátenie pomernej časti dane za-
niká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

(5) V prípade straty známky je vlastník psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na MsÚ, ktorý 
vydá za úhradu vo výške 50 Sk (1,660 €) novú známku. 

 
§ 16 

Zníženie dane 
Správca dane poskytuje zníženie dane za psa vo výške 50% z vyrubenej dane: 
                                                      
3) Povinnosti vlastníka psa stanovuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov. 
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a) ak daňovníkom je osamelý dôchodca,  
b) ak daňovníkom je vlastník psa, ktorý poberá príspevok v hmotnej núdzi. 

 
§ 17 

Oslobodenie 
(1) Od dane je na základe žiadosti (oznámenia) oslobodený: 

a) vlastník, ktorý chová psov pre potreby ozbrojených a policajných zložiek, Slovenské-
ho Červeného kríža a Horskej služby. 

(2) Oslobodenie od dane zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie. 
 
 

Čl. 4 
 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§ 18 

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 zelene4), verejne prístupné rozptylové plochy priľahlé 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 iné účely, než na 
ktoré je verejné priestranstvo určené. Takým užívaním je najmä umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného za-
riadenia, ak sa na jeho umiestnenie na verejnom priestranstve nevydalo stavebné alebo 
kolaudačné rozhodnutie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umies-
tnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

 (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 môžu byť umiestne-
né 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 stanovišťom a prenosné predajné zariade-
nie, ktorým sa rozumie predajný stôl, pult, stojan, roznáškový kôš, ložná plocha vozidla, 
pojazdná predajňa a pod. 

(7) Skládkou sa rozumie skládka drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré 
vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác 
vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave alebo odstraňovaní stavieb5). Skládkou podľa 
tohto ustanovenia sa rozumie aj krátkodobé sústreďovanie starých a nepotrebných vecí 
na verejnom priestranstve. 

                                                      
4) VZN č. 6/2007/VZN o verejnej zeleni. 
5) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  
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(8) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priesto-

ru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fy-
zickej osoby, ktorý je vyznačený dopravnými značkami6). Trvalým parkovaním je aj súvislé 
státie starého vozidla7), obytného automobilu alebo obytného prívesu na tom istom mies-
te. 

 
§ 19 

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. 

(2) Sadzba dane za umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy 
a) v dobe od 1.6. do 30.9. bežného roka  0,50 Sk/m²/deň (0,017 €) 
b) v dobe od 1.10. do 31.5. bežného roka  0,25 Sk/m²/deň (0,008 €) 

(3) Ak predmetom pohostinských služieb, reštauračných služieb alebo rýchleho občerstvenia 
sezónnej    terasy alebo letnej terasy je aj predaj liehovín, destilátov, piva, vína a iných 
nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, je sadzba dane 
a) v dobe od 1.6. do 30.9. bežného roka  4,00 Sk/m²/deň (0,133 €) 
b) v dobe od 1.10. do 31.5. bežného roka  2,00 Sk/m²/deň (0,066 €) 

(4) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na  
a)  opravu a úpravu vecí   5,00 Sk/m2/deň (0,166 €) 
b)  poskytovanie iných služieb 15,00 Sk/m2/deň (0,498 €) 

(5) Sadzba dane za umiestnenie zariadení  
a) na poskytovanie jedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na 

mieste  25,00 Sk/m²/deň (0,830 €) 
b) na poskytovanie piva a vína určených na priamu konzumáciu na mieste 

 80,00 Sk/m2/deň (2,656 €) 
(6) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia (statické lešenie, mobilné plošiny, 

zdvíhacie zariadenia a pod.)    1,00 Sk/m²/deň (0,033 €) 
(7) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia určeného na 

a) predaj drobných umeleckých predmetov, suvenírov a drobných remeselných výrob-
kov 
   10,00 Sk/m²/deň (0,332 €) 

b) predaj kníh, dennej a periodickej tlače  15,00 Sk/m²/deň (0,498 €) 
c) sezónny predaj priesad kvetín a priesad zeleniny   20,00 Sk/m²/deň (0,664 €) 
d) predaj potravinárskych výrobkov  40,00 Sk/m²/deň (1,328 €) 
e) predaj zeleniny, ovocia, orechov a lesných plodov  50,00 Sk/m²/deň (1,660 €) 
f) predaj žrebov okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 70,00 Sk/m²/deň (2,324 €) 
g) predaj spotrebných výrobkov  100,00 Sk/m²/deň (3,319 €) 

(8) Sadzba dane za umiestnenie predajných zariadení počas príležitostných trhov (pre „Sto-
ličné dni“ a „Mikulášske trhy“ určuje podmienky predaja osobitný predpis8) 
a) predaj potravinárskych výrobkov, zeleniny a ovocia  80,00 Sk/m²/deň (2,656 €) 
b) predaj spotrebných výrobkov  250,00 Sk/m²/deň (8,298 €) 

(9) Sadzba dane za umiestnenie zariadení služieb počas príležitostných trhov (pre „Stoličné 
dni“ a „Mikulášske trhy“ určuje podmienky poskytovania služieb osobitný predpis8) 

                                                      
6) Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších pred-
pisov 
7) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.  
8) VZN č. 11/2004 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste – príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“. 
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a) predaj jedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste  
                                                                                              160,00 Sk/m²/deň (5,311 €) 

b) predaj jedál, piva, vína, liehovín a destilátov určených na priamu konzumáciu na 
mieste 

 220,00 Sk/m2/deň (7,303 €) 
c) na plnenie balónov  30,00 Sk/m²/deň (0,996 €) 

(10) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva  
a) na účely propagačné a prezentačné 80,00 Sk/m2/deň (2,656 €) 
b) na účely prezentácie drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných vý-

robkov, kvetín a výrobkov z kvetín na okrasné účely, priesad kvetín a priesad zeleni-
ny na verejnom priestranstve, ktoré je priľahlé k stánku s trvalým stanovišťom alebo 
priľahlé k prevádzkarni 3,00 Sk/m2/deň (0,100 €) 

(11) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu (varieté a artistické produkcie) 
   1,60 Sk/m²/deň (0,053 €) 

(12) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia lunaparku  2,50 Sk/m²/deň (0,083 €) 
(13) Sadzba dane za umiestnenie iných atrakcií  5,00 Sk/m²/deň (0,166 €) 
(14) Sadzba dane za umiestnenie  

a) dočasnej skládky  6,00 Sk/m²/deň (0,199 €) 
b) kontajnera 4,00 Sk/m²/deň (0,133 €) 

(15) Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív, ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24         
hodín 5,00 Sk/m²/deň (0,166 €) 

(16) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla 
a) vyhradenie priestoru 12 m² z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozid-

lo   0,80 Sk/m²/deň (0,027 €) 
b) vyhradenie priestoru 12 m² z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo ta-

xislužby   0,90 Sk/m²/deň (0,030 €) 
c) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže  1,60 Sk/m²/deň (0,053 €) 
d) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže, ktorej užívateľom je dôchodca  
 0,22 Sk/m²/deň (0,007 €) 
e) umiestnenie starého vozidla  8,00 Sk/m²/deň (0,266 €) 
f) za súvislé státie obytného automobilu a obytného prívesu   5,00 Sk/m²/deň (0,166 €) 

 
§ 20 

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

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

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

§ 21 
Oslobodenie od dane 

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

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

treba bez prieťahov vykonať zabezpečovacie práce alebo nevyhnutné práce spojené 
s údržbou stavby; umiestnenie stavebného zariadenia však nesmie prekročiť lehotu 
10 dní po sebe nasledujúcich, vrátane navrhnutého času na montáž, resp. demon-
táž, 

d) od dane podľa § 19 ods. 7 a ods. 10  
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1. podujatiam, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely, 

2. podujatiam, ktorých organizátorom je zdravotnícke alebo sociálne zariadenie, 
školské zariadenie, mestská príspevková organizácia, Slovenský Červený kríž, 
občianske združenie, ktorého cieľom podľa stanov je ochrana prírody a krajiny. 

 
Čl. 5 

 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 22 
Predmet dane a daňovník 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubyto-
vacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis9) (ďalej len „zariadenie“).                           

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

§ 23 
Sadzba dane 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 20 Sk (0,664 €). 
 

§ 24 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie po-
skytuje. 

(2) Platiteľ je povinný písomne oznámiť 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 štvrťročne a to do  15.1., 15.4., 15.7., a 15.10. b. r. a 
súčasne je povinný predložiť na predpísanom tlačive hlásenie o počte prechodne ubyto-
vaných fyzických osôb. 

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

§ 24a 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane z ubytovania 

 
(1) Každé zariadenie, v ktorom sa poskytuje prechodné ubytovanie, je majiteľ povinný označiť 

registračnou tabuľkou, ktorú si prevezme na ekonomickom oddelení, oblasť daní a poplat-
kov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Uvedenú tabuľku je majiteľ zariadenia po-
vinný umiestniť na ubytovacom zariadení vedľa orientačného a súpisného čísla, resp. na 
inom z ulice jasne viditeľnom mieste.  

(2) Po zániku daňovej povinnosti je majiteľ zariadenia povinný registračnú tabuľku vrátiť 
mestskému úradu do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. 

(3) Platiteľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb (ubytovaciu knihu) prechodne ubytova-
ných v ubytovacom zariadení, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu. 

 
§ 25 

Oslobodenie od dane 
(1) Od dane sú oslobodení 
                                                      
9) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa 
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 
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a) nevidomé osoby, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ob-
čana s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím s potrebou sprievodcu, 

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

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

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

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

 
Čl. 6 

 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

Daň za predajné automaty 
 

§ 26 
Sadzba dane 

(1) Sadzba poplatku za jeden predajný automat a kalendárny rok sa stanovuje 1 000 Sk 
(33,194 €). 

(2) Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje, 
sadzba sa zvyšuje na 5 000 Sk (165,970 €). 

 
§ 27 

Oslobodenie od dane 
(1) Od poplatku sú oslobodené predajné automaty vydávajúce 

a) výlučne cestovné lístky verejnej hromadnej dopravy, 
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 

 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
§ 28 

Sadzba dane 
Sadzba poplatku za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 5 000 Sk (165,970 €). 

 
§ 28a 

Oslobodenie 
Od poplatku sú oslobodené elektronické prístroje určené na počítačové hry, na ktorých je 
možný aj prístup na internet. Podmienkou na poskytnutie oslobodenia je zákaz podávania, 
predaja a konzumácie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a zákaz fajčenia v celom 
zariadení počas prevádzkovej doby zariadenia.  
    

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE  Čl. 6 
§ 29 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a nevýherných 
hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
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§ 30 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

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

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

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

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená ak je vyššia ako 100 Sk (3,319 €). Nárok na vrátenie pomernej časti dane za-
niká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
§ 31 

Označenie predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov 
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat a 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. 

 
Čl. 7 

 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§ 32 
Predmet poplatku 

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

§ 33 
Poplatník 

(1) Poplatníkom je 
a) 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, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 

(2) Mesto ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný 
poplatok ručí platiteľ, ktorým je 
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastní-

kov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca 
alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správ-
ca súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto. 
(3) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo po-

platník. 
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(4) Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinnosti môže za nich 

prevziať jeden z nich. 
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1. 

 
§ 34 

Sadzba poplatku 
Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje 

a) 5,00 Sk (0,166 €) za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných od-
padov alebo 1,60 Sk (0,053 €) za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, pre právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvo-
vý zber10), 

b) 1,40 Sk (0,046 €) za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - fyzické osoby podľa § 
37ods.1 písm. a), 

c) 1,40 Sk (0,046 €) za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - právnické osoby podľa 
§37ods.1 písm. b),  

d) 1,40 Sk (0,046 €) za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - podnikateľov podľa § 37 
ods.1 písm. c), 

e) 1,40 Sk (0,046 €) za lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujú-
cich ubytovacie služby, 

f) 1,40 Sk (0,046 €) za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre 
podnikateľov poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské 
služby (bez ubytovania). 

 
§ 35 

Určenie poplatku 
(1) Poplatok podľa § 38 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 § 38 písm. b) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzba poplatku a počtu 

kalendárnych dní v určenom období. 
(3) Poplatok podľa § 38 písm. c) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu ka-

lendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
(4) Poplatok podľa § 38 písm. d) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu ka-

lendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
(5) Poplatok podľa § 38 písm. e) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu obsa-

dených lôžok a kalendárnych dní v určenom období. 
(6) Poplatok podľa § 38 písm. f) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalen-

dárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
(7) 7). Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet : 

a) priemerný počet osôb v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, 
vrátane podnikateľa, vynásobený koeficientom 1 a 

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 5 alebo 6. 
(8) Rozhodujúcim obdobím je 

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať 
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo 

b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 
do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu 

                                                      
10) § 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 pôvodca platí poplatok 
vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za 
daný čas. Pri množstvovom zbere je právnická osoba povinná požiadať referát životného 
prostredia MsÚ o vydanie súhlasu na uvedený zber komunálneho odpadu. 
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povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je 
možné postupovať podľa písm. a). 

§ 36 
Ohlásenie 

(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo 
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 
skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene 
už ohlásených údajov, ohlásiť mestu 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechod-

ného pobytu; ak je poplatníkom podnikateľ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, IČO, 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,  
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku a doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak 

súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(2) Za doklad sa považuje potvrdenie o pobyte mimo územia SR. 
(3) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku 
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

 
§ 37 

Vyrubenie poplatku 
(1) Poplatok vyrubí mesto vyrubí platobným výmerom a ak poplatník preukáže, že využíva 

množstvový zber, mesto poplatok vyberie na základe vydaného rozhodnutia. 
(2) Ak mesto samé alebo na základe ohlásenia podľa § 37 zistí, že poplatok bol poplatníkovi 

vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu 
výšky poplatku, mesto upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa 
okolností, ktoré nastali. 

§ 38 
Splatnosť 

(1) Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 1 000 Sk (33,19 €) a právnickej 
osobe 10 000 Sk (331,94 €), je splatný jednorazovo do 31.3. kalendárneho roka, inak vo 
dvoch rovnakých splátkach, a to do 31. marca a 30. novembra kalendárneho roka. 

(2) Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorazovo. 
 

§ 39 
Vrátenie poplatku 

(1) Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok vráti 
do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tej-
to skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za kto-
ré bol poplatok uhradený. 

(2) Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk (3,32 €). 
 

§ 40 
Zníženie a odpustenie poplatku 

(1) Mesto poplatok vyrubí podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, počas ktorého sa 
poplatník  
a) dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
b) dlhodobo zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania alebo 
c) prechodného pobytu v inej obci. 

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

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

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

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

Čl. 8 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 41 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa 16. decembra 2004. 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2004/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

nadobúda účinnosť 1.1.2005. 
(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa rušia 

a) všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch. 
b) všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2000/VZN o dani z nehnuteľností. 

 
 

MUDr. Alexander Slafkovský v. r. 
primátor mesta 
 
 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 
 
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej repub-
like, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na 
dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa pravidiel stanovených osobitným 
predpisom. 
Údaje o prepočte na menu euro sú len pre informatívne účely. 
  
Od 1.1.2009 pri prijímaní platieb v euro od občanov   bude mesto zaokrúhľovať konečné 
sumy platieb v prospech občana na najbližší eurocent nadol. 
 


