
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
Č. 14/2016 zo dňa 18. 11.2016 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 
Č. 9/20081VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisova ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 
2,3,4, § 99g ods. 2, § 29, § 36, § 43 , § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, § 103 ods.1 a 2 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 pre územie mesta Liptovský Mikuláš 
toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/20081VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN Č. 5/2009 zo dňa 14. 05. 2009, v znení 
Č. 7/2011 zo dňa 28.11.2011, vznení VZN Č. 6/2012 zo dňa 8.11.2012, vznení VZN Č. 8/2012 zo dňa 
13.12.2012, v znení VZN Č. 11/2013 zo dňa 12. 12.2013, v znení VZN Č. 7/2016 zo dňa 12. 5. 2016, v znení 
VZN Č. 11/2016 zo dňa sa mení a dopfňa takto: 

1. V § 25 sa dopíňa odstavec (2) a (3) 

§ 25 

Oslobodenie 

(2) Od dane je na základe žiadosti a lekárskeho potvrdenia oslobodený vlastník alebo držitel' 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. 

2. Za § 25 sa dopíňa § 25a Známka za psa 

§ 25a 

Známka za psa 

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

(2) Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje 
totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. 

(3) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 14 dní odvtedy, 
čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, na tlačive: "Strata známky" (príloha Č. 1). Správca dane 
za poplatok 2 EUR vydá daňovníkovi náhradnú známku. 
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3. V § 63 sa dopíňa odstavec (6) 

§ 63 

Zníženie a odpustenie poplatku 

(6) Mesto moze ustanoviť, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovol'níckej činnosti podl'a osobitného 
predpisu 1 v prospech obce na podporu plnenia jej úloh. Týka sa to najmi:! dlhodobých neplatičov, u ktorých nie 
je možné vymáhať daňový nedoplatok iným spôsobom. 2 Postup a spôsob je definovaný zákonom v poznámke 
pod čiarou Č. 1. 

Čl. 2 

1. Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne závi:!znom nariadení 
dňa 18. novembra 2016. 

2. VZN Č. 14/2016 nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 14/20161VZN, ktorým sa mení a dopíňa VZN Č. 9/20081VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nadobúda účinnosť 01 . januára 2017. 

Ing. Já!s l~áČ' PhD. 
primátor mesta 

y • - 1 -01- 2017 
Tolo VS80tt. Z3V. ľi2riajan : c jc účinné dfiom ............. . 

V li"!. Mikuláši dň,: ............... j~.~ !.l : .. ~~.~ ....... . 
PDd;iS primátora mesta: ...... f .t .................. . 

1 Zákon Č. 406/201 1 Z. z. o dobrovol'níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2 Zákon Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Prlloha č. 
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 čfslo: 

Ulica: 

Mesto: PSČ: 

Telefón: . 

E-mail: 

Údaje o psovi 

Meno psa: Plemeno psa: 

Črslo predchádzajúcej (stratenej) známky: 

Dátum straty známky: 

Dôvod žiadosti o vydanie novej známky (strata známky, poškodenie známky ..... ): 

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 
Podpis daňovnfka 

Číslo novej známky: 

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie novej známky 

V Liptovskom Mikuláši, dňa. 
Podpis daňovníka 

Čestne prehlasujem, že v dokumente som uviedol presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý toho, že pokiar by mnou uvedené 
informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem Celiť vSetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom 
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