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Všeobecne závázné nariadenie Č 12019 mesta Liptovský Mikuláš

o miestnych daniach

Mestské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši podTa 5 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadeni v zneni neskoršich predpisov r o z h o d I o, že v nadváznosti na ustanovenia zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znenĺ neskoršĺch predpisov (ďalej len ‚zákon) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

51
Uvcdné ustanoveníe

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši podía 511 ods. 4 p[sm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zneni neskoršich predpisov rozhodlo, že v nadvaznosti na zákon Č. 582/2004
Z. z. zavádza s úČinnosťou od 1. januára 2020 tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za uživanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajně automaty,
D daň za nevýherné hracie prístroje.

(2) Správca dane ustanovuje, že pre účely tohto všeobecne závšzného nariadenia (ďalej len HVZN“)
jednotlivými katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš sú:
a) Denice! lranovo, Ploštin, Svatý Štefan,
b) Bodice, Demanová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky,
c) Liptovský Mikuláš.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovac[m obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v 51 ods. 1 p[sm. a), b), e), f),
a poplatku uvedeného v 51 ods. 2 je kalendárny rok.

Čl. I
DAŇ Z NEHNUTEĽNOST1

DAŇ Z POZEMKOV

Základ dane

Základom dane z pozemkovje hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty půdy za 1 m2,

53a
Hodnota půdy a pozemkov

(1) Správca dane ustanovuje na území mesta Liptovský Mikuláš hodnotu pozemku:
a) orná půda, chmernice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty sa stanovuje podFa hodnoty

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

využívané vodné plochy sa stanovuje 0,12
€1m2

c) záhrady, zastavané plochy a nádvoha a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov Sa
stanovuje podľa hodnoty uvedenej v prilohe Č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
4,64 €1m2



d) stavebné pozemky sa stanovuje podra hodnoty uvedenej v prllohe Č. 2 zák. Č. 582/2004 Z. z.
46,47 Um2,

e) pozemok, na ktorom je transformaČná stanica alebo predajný stánok se stanovuje podra
hodnoty pre stavebné pozemky podľa 5 3 a ods. 1 písm. d)

(2) Hodnota půdy a pozemkov za 1 m2 podra 5 3a ods. 1 písm. a) - orná půda a trvalý trávny porast
je stanovená pre katastrálne územia mesta Liptovský Mikuláš nasledovne:

Katastrálne územie orná půda trv. trávny porast

a) Benice, 02097 0,0454
b) líanovo, 0,1619 00166
c) Ploštín, 01563 00288
d) Svätý Štefan, 01921 0,0315
e) Bodice, 0,1782 0,0531
f) Demänová, 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 0,0175
k) Liptovský Mikuláš 0,2021 0,0451

(3) Hodnota půdy a pozemkov za 1 m2 podra 5 3a ods. 1 písm. b) — lesné pozemky sa neberie do
úvahy v pr[pade, že daňovnik hodnotu pozemku preukáže znaleckým posudkom.

54
Sadzba dane

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

DAŇ ZO STAVIEB

Základ dane

Základom dane Zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavenou plochou sa rozumíe půdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočitava
prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

55a
Sadzba dane

Správca dane ustanovuje pre stavby na území mesta Liptovský Mikuláš roČnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

Benice, lľanovo, Ploštin, Svätý Štefan

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovů funkciu pre hlavnú stavbu 0,144 €
b) stavby na půdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,

stavby využívané na skladovanie vlastnej půdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administrativu, 0.289 €

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,455 €
d) samostatne stojace garáže, 0,540 €
e) stavby hromadných garážĺ, 0,540 €

fl stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 0.540 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebnlctvu,

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú



administrativu, 1,740 €

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost skladovanie a administrativu

súvisiacu s ostatným padnikanim a zárobkovou činnosťou, 2569€

i) ostatně stavby neuvedené v pismenách a) až h) 0996€

Bodice, Demánová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palůdzka, Ráztoky

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0208€

b) stavby na pódohospodársku produkciu, skleniky, stavby pre vodné hospodárstvo,

stavby využivané na skladovanie vlastnej p6dohospodárskej produkcie vrátane

stavieb na vlastnú administrativu, 0,414 €

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,663 €

d) samostatne stojace garáže, 0,829 €

e) stavby hromadných garáží, 0,829 €

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 0,829 €

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slůžiace stavebníctvu,

stavby využivané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

administrativu, 2,569 €

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administrativu

súvisiacu s ostatným podnikanim a zárobkovou činnosťou, 3647€

i) ostatné stavby neuvedené v pismenách a) až h) 1,492 €

Liptovský Mikuláš

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú dopnkovů funkciu pre hlavnú stavbu 0,249 €

b) stavby na pódohospodársku produkciu, skleniky, stavby pre vodné hospodárstvo,

stavby využivané na skladovanie vlastnej pĎdohospodárskej produkcie vrátane

stavieb na vlastnú administrativu, 0,497 €

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,767 €

d) samostatne stojace garáže, 0,953 €

e) stavby hromadných garáži, 0,953 €

f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou, 0,953 €

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebnictvu,

stavby využivané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

administrativu, 3,026 €

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administrativu

súvisiacu s ostatným podnikanim a zárobkovou činnostou. 4,391 €

i) ostatné stavby neuvedené v pismenách a) až h) 1,740 €

(1) Fn viacpodlažných stavbách podľa ods. 1 písm. h) sa ročná sadzba dane zvyšuje

za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie pod!ažie okrem

prvého nadzemného pod lažia O priplatok
0,275 €

(2) Pri viacpodlažných stavbách podľa ods. 1 pism. a), b), c), d), e), fl, g), i) sa ročná

sadzba dane zvyšuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o priplatok
0,103 €

DAŇ Z BVTOV

56
Základ dane

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



Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane Z bytov za každý aj začatým2 podlahovej plochy bytu
sav jednotlivých katastrálnych územiach stanovuje nasledovne:
a) Senice, lľanovo, Ploštin, Svatý Štefan, 0,147 €
b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné,

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

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

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

58
Qslobodenie Od dane

Správca dane od dane z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových phestorov oslobodzuje:

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastnictve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky a stavby vo vlastnictve mého štátu uživané fyzickými osobami, ktoré poživajú výsady

a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky. 2a
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

c) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastnictve cirkvi 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 vlastnictve verejných vysokých šköl alebo vo vlastnícWe
štátu v správe štátnych vysokých škbl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na
vedecko-výskumné účely,

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

fl pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastnĺctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na
stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického
vyučovania a ak sú v zriaďovateískej pčsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

g) pozemky verejne pristupných parkov vo vlastníctve zdravotnickych zariadeni poskytujúcich
ústavnú zdravotnú starostlivost‘,

h) pozemky, stavby a nebytové pňestory vo vlastnĺctve Slovenského Červeného krĺža,
i) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prirodných rezerváciách, prírodných

pamiatok avo vyhlásených ochranných pásmach s tratím a štvrtým stupňom ochrany,

fl zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov zo zmenenou pracovnou schopnost‘ou.

Zniženie dane

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

umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II, a III,
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním
s výnimkou rekultiváciĺ pIne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo s kamením, pásma ochrany prĺrodných liečivých zdrojov II. a lil.

1) Nebytový priestor je zákonem čIs!o 18293 z. 1 O vjastnlctve bytov defnovaný ako mestnosť alebo súbor miestnostl, ktoré sú rozhodnutim
stavebného úradu určené na ině účely aRo na bývanie. Nebytový priestor nie je prlslušenstvom bytu ani společnou častou domu ani společným
zariadením domu.



stupňa a zdrojov prirodných minerálnych vód II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové
porasty a mé plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch
s pódoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,

b) na pozemky, ktorých vlastnĺkmi sú fyzické osoby hmotnej núdzi2), ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu.

(2) Správca dane poskytuje zniženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50 % na:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastnlctve fyzických osčb v hmotnej núdzi, fyzických osöb starších

ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutim s potrebou sprievodcu, ako
aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osbb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastnlctve fyzických
osób starších ako 70 rokov, fyzických osób s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteíov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutim, alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu. Fyzická osoba, ktorá požaduje úľavu musí mať trvalý pobyt
v Liptovskom Mikuláši.

Čl.2

DAŇ ZA PSA

510
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 ťažkým zdravotným

postihnutím.

511
Daňovník

Daňovnikom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastnikom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

512
Základ dane

Základem dane je počet psov.

513
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok na3) 43,05 €‚ ktorá sa
upravuje nasledovne:
a) v bytovke (obytnom dome) 43,05 €
b) v rodinnom dome 10,76 €
c) za psa chovaného v podnikateískom objekte 21,52 €

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

2) Padla zákona Č. 599i2003 Z. 1. o pomoci v hmotnej núdzi
3) Povinnosti vlastn[ka psa stanovuje zákon Č. 28212002 Z. z.. ktorým Sa upravujú niektoré podmienky držania psov



514
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa 510 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prostal
byť predmetom dane.

515
Zniženie dano

Správca dano poskytuje zníženie dano za psa vo výško 50 % z vyrubenoj dano ak daňovnikom je
osamolý dóchodca a vlastník, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutĺm a fyzická osoba
5 ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

516
Oslobodenie

Správca dane ustanovuje oslobodenio:
(1) Od dano na základe žiadosti, oznámenia, lekárskeho potvrdeniaje oslobodený vlastnik, ktorý:

a) chová psov pro potreby ozbrojených a policajných zložiek, Slovenského Červeného križa a
Horskoj služby,

b) si zobral psa z útulku. Od dane za psa mu vzniká oslobodenie na 1 rok,
c) 5 autizmom, epilepsiou, mentálnou retardáciou, detskou mozgovou obrnou, Downovým

synd rómom.

(2) Oslobodenie od dano zaniká, ak zanikne dóvod, pro ktorý sa povolilo oslobodenie.

517
Známka pre psa

(1) Po podaní priznania k dani za psa správca dano vydá daňovnikovi ovidenčnů známku psa (ďaloj
len ‚známka“).

(2) Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovnik proukazuje
totožnosť psa. Známka je neprenosná na mého psa.

(3) Odcudzenie, zničenie abbo stratu známky je daňovnik povinný oznámiť správcovi dane do 14 dní
odvtedy, čo odcudzonie, zničenio abbo stratu známky zistil, na tlačive: „Strata známky (priloha Č.
1). Správca dano za poplatok 2 EUR vydá daňovníkovi náhradnú známku.

Čl.3

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSWA

518
Predmet dano

(1) Dani podlieha osobitné uživanie verojného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastnictve

mesta. Takými pozemkami sú najmä pozemky, na ktorých sů zriadené priľahlé chodníky
prejazdných úsekov ciest, všeobecne pristupné a užívané ulice, cestičky pre chodcov a cyklistov,
verejné parkoviská vo vlastnictve mesta, odstavné plochy priľahlé k bytovým domom, nástupné
ostrovčeky a nástupištia verejnej autobusovej dopravy, spevnené rozptylové plochy pred objektmi
občianskeho vybavenia, námestia, trhoviská, plochy verojnoj zeleno4), verojno pristupné rozptylové
plochy priľahlé k športoviskám a rekreačné plochy. Verejným priostranstvom na účely tohto
nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajaba podľa osobitného zákona.

(3) Osobitným uživanim verejného priestranstva sa rozumio uživanio na mé účely, než na ktoré jo
verejné priestranstvo určené. Takým užívanim je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na

4) VZN 6. 6/2007NZN O verejne) zeleni.



poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, ak sa na jeho
umiestnenie na verejnom priestranstve nevydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a mých atrakcii, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska, vystavenie tovaru pred prevádzkarňou a podobne. Osobitným
užlvaním verejného priestranstva nieje užlvanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránenim
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietl.

(4) Sezónnou terasou alebo letnou terasou sa rozumie vymedzený priestor na verejnom priestranstve
so súhlasom mesta, ktorý organizačne, priestorovo a technologicky patri k priľahlej prevádzkarni.
V dočasne vymedzenom priestore, v ktorom móžu byť umiestnené len stoly, stoličky, slnečniky
a prenosné kvetináče, sa poskytujú rovnaké služby a za rovnakých podmienok ako v prevádzkarni.
Maximálna rozloha sezónnej terasy je 80 m2. Umiestnenie sezčnnej terasy alebo letnej terasy,
móže byť len v priestore pred stálou podnikateľskou prevádzkou, ku ktorej prislůcha a tak, aby
neobmedzovala bežné užlvanie verejného priestranstva. Sezónna alebo letná terasa musí byť
umiestnená v minimálnej vzdialenosti 2 m Od priečelia budovy, 1,5 m od vonkajšej hrany pozemnej
komunikácie a v minimálnej vzdialenosti 1,50 m Od vonkajšej hrany telesa mestskej fontány.

(5) Stavebným zariadenim je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym prácam,
najmá stroje, zdvihacie zariadenia, rúrkové lešenia, mobilné zdvihacie plošiny, kontajnery.

(6) Predajným zariadením je stánok s dočasným stanovišťom 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 demolácii, ktoré vznikajú
v dósledku 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.

(8) Trvalým parkovanim vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru
z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie a fyzickej osoby ťažko zdravotne postihnutej, ktorý je vyznačený
dopravnými značkami6). Trvalým parkovanim je aj súvislé státie starého vozidla7), obytného
automobilu alebo obytného prívesu na tom istom mieste.

(9) Vystavením tovaru pred prevádzkou na dočasne vymedzenom priestore sa rozumie vystavenie len
takého tovaru, ktorý patri k priľahlej prevádzkarni a súvisi sjej činnosťou. Dočasne vymedzený
priestor na vystavenie tovaru nesmie byť ohraničený žiadnym prenosným alebo trvalým zariadenim
a objektom.

519
Daňovník

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

5 20
Základ dane

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

521
Sadzba dane

Sadzba dane za uživanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného uživania
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. Správca dane ustanovuje sadzbu dane:

(1) 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) vdobeod 1.11.do3l.3. bežnéhoroka 0,015

€Im2ldeň

5)Zákon Č. 5011976 Zb. O územnom ptánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenI neskorších predpisov
9 Zákon Č 8120090 cestnej premávke V zneni neskoršich predpisov
7) Zákon Č. 22312001 Z. z. O odpadoch v zneni neskorších predpisov



Minimálna doba umiestnenia sezónnej terasy alebo letnej terasy je 7 dni.

(2) Ak predmetom pohostinských služieb, reštauračných služieb alebo rýchleho občerstvenia
v prevádzke je aj predaj liehovln, destilátov, piva, vina 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) vdobeodl.11.doSl.3.bežnéhoroka

0,085€Im2ldeň
(3) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na

a) opravu a úpravu ved 0,166
€/m2/deň
b) poskytovanie mých služieb 0,498
€/m2/deň

(4) Sadzba dane za umiestnenie zariadenl
a) na poskytovanie jedél a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste

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

3,350
€/m2/deň

(5) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia určeného na
a) predaj drobných umeleckých predmetov, suvenirov a drobných remeselných výrobkov

0,332
€/m2/deň

b) predaj knIh, dennej a periodickej tlače 0,498
€/m2/deň

c) sezónny predaj priesad kvetin a priesad zeleniny, kvetin a vencov 0,664 €1m2/deň
d) predaj potravinárskych výrobkov 1.328

€/m2/deň
e) predaj zeleniny, ovocia, orechov a lesných plodov 1,660 €/m2/deň
f) predaj žrebov okamžitých lotériĺ a žrebových vecných lotérií 2,324

€/m2/deň
g) predaj spotrebných výrobkov 3,319

€1m2/deň
(6) Sadzba dane za umiestnenie predajných zariadenĺ počas priležitostných trhov

(pre „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“ určuje podmienky predaja osobitný predpis6)
a) predaj potravinárskych výrobkov, zeleniny a ovocia 2,656 €1m2/deň
b) predaj spotrebných výrobkov 8,298

€Im2Ideň
(7) Sadzba dane za umiestnenie zariadenl služieb počas priležitostných 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
€/m2/deň

b) predaj jedál, piva, v[na, liehovln a destilátov určených na priamu konzumáciu na mieste

€/m2ldeň
c) na plnenie balónov 0,996

€/m2/deň
(8) Sadzba dane za užlvanie verejného priestranstva

a) na účely propagačné a prezentačné 2,950
€1m2/deň

b) na účely prezentácie drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných
výrobkov, kvetin a výrobkov z kvetin na okrasné účely, priesad kvetĺn a
priesad zeleniny na verejnom priestranstve, ktoré je prifahlé k stánku s trvalým

VN Č. 11/20040 trhovom poriadku a padmienkach predaja výrobkov a poskytovania sIužieb na trhovom mieste — príĺežitostné trhy ‚stotičně dni“
3 ‚Mikulášske trhy.



stanovišt‘om alebo prirahlé k prevádzkarni 0,010
€/m2/deň

c) na účely vystavenia tovaru, ktorý patrl k priľahlej prevádzkarni a súvisi S jej
činnosťou v celkovej ploche do 6 m2 0,010
€/m2/deň

d) na účely vystavenia tovaru, ktorý patrl k priľahlej prevádzkarni a súvisi s jej
činnosťou za každý aj začatý m2 nad 6 m2 celkovej plochy 5 €1m2/deň

(9) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu (varieté a artistické produkcie)
0,053

€/m2ldeň
(10) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia lunaparku 0,083 €/m2/deň
(11) Sadzba dane za umiestnenie mých atrakcii 0,166

€/m2ldeň
(12) Sadzba dane za umiestnenie

a) dočasnej skládky 0,199
€/m2/deň

b) kontajnera 0,133
C/m2/deň

c) stavebného zariadenia ( statické, pojazdné lešenie, mobilné plošiny,
zdvihacie zariadenia, dočasné oplotenie a pod.)

0,066
€/m2/deň

(13) Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých paliv,
ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24 hodin

0,166
€/m2/deň
(14) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla

a) vyhradenie priestoru 12 m2 z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo

0,100
€/m2/deň
Minimálna doba vyhradenia priestoru Z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo je
2 roky.

b) vyhradenie priestoru 12 m2 z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo taxislužby

0,045
€/m2/deň
c) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže 0,053

€/m2/deň
d) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže, ktorej užĺvatefom je dĎchodca

0,007
€/m2/deň
e) umiestnenie starého vozidla 0,266

€/m2/deň
f) za súvislé státie obytného automobilu a obytného privesu 0,166 €/m2/deň

(15)Sadzba dane za mé užĺvanie verejného priestranstva, akoje uvedené v 529 ods. 2) až ods. 15)
1,659

€/m2/deň

5 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného uživania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného uživania verejného priestranstva.

5 23
Oznamovacia povmnnosť, vyrubenie dane a platenie dane



(1) Daňovnlk je povinný oznámiť svoj zámer osobitného uživania verejného priestranstva správcovi
dane najneskór v deň vzniku daňovej povinnosti.

(2) Podmienkou na poskytnutie povolenia na uživanie verejného priestranstva je preukázanie
potvrdenia o tom, že žiadateľ nemá žiadne nedoplatky voči mestu na miestnych daniach a poplatku
za komunálny odpad.

(3) Mesto vyrubi daň rozhodnutím najskór v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(4) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovnik oznámi táto skutočnosť správcovi dane do 30 dni odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovnik v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.

5 24
Oslobodenie od dane

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie:
a) Od dane podľa 5 21 ods. 12, písm. a) ak sústreďovanie skládky prebieha súčasne sjej

nakladaním a odvozom na náklady užívateľa
b) Od dane podľa 5 21 ods. 14 písm. c) a písm. d) vlastníkovi sklápacej prenosnej garáže, ktorý
v nej trvalo

parkuje vlastné vozidlo a je vlastnikom parkovacieho preukazu pre fyzická osobu so
zdravotným

postihnutím (model Európskej únie),
c) od dane podľa 521 ods. 12, písm. c)

1) ak dóvodom je umiestnenie lešenia za účelom zateplenia bytových domov,
2) ak dóvodom umiestnenia stavebného zariadenia je potreba bez prieťahov vykonať

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

d) od dane podľa 5 21 ods. 5 a ods. 8
1. akciám, kde je daňovnikom zdravotnicke alebo sociálne zariadenie, školské zariadenie,

mestská prispevková organizácia, Slovenský červený križ, občianske združenie, ktorého
cieľom podra stanov je ochrana prírody a krajiny,

2. podujatiam, ktorých organizátorom je zdravotnicke alebo sociálne zariadenie, školské
zariadenie, mestská prispevková organizácia, Slovenský Červený križ, občianske
združenie, ktorého cieľom podIa stanov je ochrana prirody a krajiny.

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

f) Od dane podľa 521 ods. 14 písm. a) pre ťažko zdravotne postihnuté osoby (TZP) fyzické osoby
nepodn ikajúce.

(2) Správca dane poskytne oslobodenie od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva uvedené
v 5 24 rozhodnutím mesta.

Čl.4

DAŇ ZA UBYTOVANIE

525
Sadzba dane

Správca dane ustanovuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadeni 1,00 €.

5 26
Oznamovacia povinnosť a platenie dano

Správca dane ustanovuje:
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.



(2) Platiteľ je povinný pisomne oznámiť správcovi dane vznik alebo zánik daňovej povinnosti
mestskému úradu do 30 dni od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive,
ktoréje k dispozicii na mestskom úrado alebo na webovej stránke mesta.

(3) Daňovnik je povinný predložiť na predpísanom tlačive hlásenie o počte prechodne ubytovaných
fyzických osób štvďročne ato do 10. 1., 10. 4., 10. 7., 10. 10. kalendárneho roka.

(4) Daň za ubytovanie sa platí na účet správcu dane a hotovosťou alebo platobnou kartou do 300 eur
do pokladne mestského úradu.

(5) Daň odvádza platiteľ bez vyrubenia štvrt‘ročne ato do 15.1., 15. 4., 15. 7., a 15. 10. kalendárneho
roka.

(6) Platiteí je povinný pri platbe na účet správcu dane uviesť: desaťmiestny variabilný symbol v tvare
„153XXxXXxX, pričom prvé tri číslice 153 označujú druh miestnej dane a ďalšie čislice označujú
pridelené evidenčné číslo, ktoré bob platiteľovi dane za ubytovanie pridelené správcom dane pri
vzniku daňovej povinnosti dokumentom „Oznámenie o pridelení variabilného symbolu. Číslo účtu,
variabilný symbol a konštantný symbol sú definované v uvedenom oznámenĺ.

(7) Platiteľ dane je povinný vydať osobo, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadeni doklad pre daňovníka
o zaplatenĺ dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na
osobu, dátum odkedy a dokedy bob prechodné ubytovanie poskytnuté, počet prenocovani
a celkovú výšku dane za ubytovanie.

5 27
Rozsah a spósob vedonia preukaznej evidencie na účely dane z ubytovania

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

registračnou tabuíkou, ktorú si prevezme na finančnom útvare, oblasť daní a poplatkov mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši. Uvedenú tabuíku je majiteľ zariadenia povinný umiestniť na
ubytovacom zariadeni vedľa orientačného a súpisného čísla, resp. na mom z ulice jasne viditeľnom
mieste.

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

(3) Platiteľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osób (ubytovaciu knihu) prechodne ubytovaných v
ubytovacom zariadeni, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu. V knihe je povinný
uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, dátum prichodu a odchodu hosťa
ubytovaného v ubytovacom zariadeni.

5 28
Qslobodenie od dano

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane pre:
a) vlastnika objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na území mesta, jeho manželka

(manžel), pribuzného v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osčb a ich deti,
b) pribuzného v priamom rade, súrodenec ubytovatel‘a abebo jeho manželky (manžela) a manželia

týchto osbb a ich deti,
c) ubytovaných s trvalým abebo prechodným pobytom v Liptovskom Mikuláši.
d) nevidomé osoby, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a

držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu
abebo úplne bezvládnu fyzickú osobu

e) osoby do 10 rokov veku,
f) študentov prechodne ubytovaní v študentských domovoch a domovoch mládeže,
g) ubytovaných v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne, zdravotné, školské a charitativne

služby.

Čl.5
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY



5 29
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za jeden predajný automat a kalendárny rok 43,05 €.
(2) Ak skladba ponúkaněho tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické näpoje, sadzba sa

zvyšuje na 182,98 C.
5 30

Spósob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

Daňovnik je povinný viesť preukaznú pisomnú alebo elektroníckú evidenciu predajných automatov
v rozsahu údajov:

a) výrobné čislo pristroja,
b) dátum začatia prevádzkovania pristroja,
c) označenie prevádzky a miesta, kde je pristroj umiestnený,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, ičo,

štatutárny zástupca, prevádzkovateľ).

531
Qznačenie predajných automatov

Prevádzkovateľje povinný označíť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov
a) názov firmy, pnp. meno podnikatera,
b) adresa s[dla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Čl. B
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

531
Sadzba dane

Sadzbu dane ustanovuje správca dane zajeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 182,98 C

5 32
Spósob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

Daňovnik je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektroníckú evidenciu predajných automatov
v rozsahu údajov:

a) výrobné číslo pristroja,
b) dátum začatia prevádzkovania pristroja,
c) označenie prevádzky a miesta, kde je pristroj umiestnený.
d) identifikačné údaje prevádzkovateía (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, ičo,

štatutárny zástupca, prevádzkovateí).

533
Označeníe nevýherných hracích pristrojov

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov
a) názov firmy, pnp. meno podnikateía,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umíestnenia a začatia prevádzkovania.

ČL7

SPOLQČNĚ USTANOVENIA



S 34
Použitie označenej a neoznačenie platby

1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane podľa 51 ods. 1 a 2 tak, že vo variabilnom
kóde použije Čĺslo rozhodnutia; ak platbu neoznačí, mestoju použije podľa ods. 2.

2) Správca dane neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej
dane po lehote splatnosti podľa 51 ods. 1 a 2 s najstaršim dátumom splatnosti v čase prijatia
platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových
nedoplatkov a splátok miestnej dane po lehote splatnosti podľa 51 ods. 1 a 2 s rovnakým
dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí ich výšky vzostupne.

3) Ak nemožno neoznačenú platbu použiť, správca dane daňový preplatok vrátí na základe
pisomnej žiadosti do 60 dní od doručenia žiadosti.

535
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za

nevýherné hrade pristroje

(1) Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje je daňovnlk povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podía stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovnik nie je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností, ak je pozemek, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený
od dane podľa 58 ods. 1 písm. a) a b) tohto VZN.

(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prlstroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovnik je povinný podať priznanie k tej
dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskór do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej
povinnosti.

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovnik nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedenim je povinný podať priznanie k dani z nehnuteínosti do 30 dni od vzniku daňovej
povinnosti.

536
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za

nevýherné hracie pristroje

Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať.

537
Splatnosť a platenie dane v splátkach

(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
pristroje sú splatné v terminech uvedených v rozhodnutiach.

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

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



Či. 8

Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 912008NZN o miestnych daniach
a poplatku
v zneni VZN Č. 512009 zo dňa 14.5.2009 (účinnosť od 1.6.2009)
vzneniVZN Č.7I2011 ZO dňa 28. 11.2011 (úČinnosťod 1.1.2012)
v zneni VZN Č.6I2012 Zo dňa 8.11.2012 (účinnosť od 1.1.2013)
v zneni VZN Č. 8/2012 ZO dňa 13. 12. 2012 (účinnosť od 1.1.2013)
vzneniVZN Č.1112013Zo dňa 12. 12. 2013 (ůčinnosťod 1.1.2014)
v zneni VZN Č. 7/2016 ZO dňa 12.5.2016 (účinnosť od 1. 6. 2016)
v zneni VZN Č. 1112016 zo dňa 8.8.2016 (účinnosť od 1. 9. 2016)
v zneni VZN Č. 1412016 Zo dila 18. 11.2016 (účinnost od 1. 1. 2017)
v zneni VZN Č. 7/2017 ZO dňa 17. 08. 2017 (účinnosť od 4. 9. 2017)
V ZflOflÍ VZN Č. 1312017 Zo dila 14. 12. 2017(účinnosť od 1. 1.2018)
V ZflOflÍ VZN Č. 6/2018 za dňa 10. 12. 2018 (účinnosť od 1. 1. 201 9).

Či. 9

1. Mestské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadeni dňa

2. Toto VZN Č o miestnych daniach nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Č NZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli

Zvesené Z úradnej tabule



Prĺloha Č. 1
MESTO Liptovský Mikuláš

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

STRATA ZNÁMKY

Údaje o vlastnikovi psa

Titul Meno Priezvisko

Rodné Číslo

Ulica

Mesto sč

Telefóry

E-mail:

Udaje o psovi

Meno psa Plemeno psa

čislo predchádzajúcej (stratenej) známky

Dátum straty známky:

Dóvod žiadosti o vydanie novej známky (strata známky, poškodenie známky ):

V Liptovskom Mikuláši, dňa
Podpis daňovnika

číslo novej známky

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie novej známky

V Liptovskom Mikuláši, dňa
Podpis daňovníka

Čestne prehlasujem. že v dokumente som uviedol prosné, pravdivé a úplné údaje Som si vedomý toho, že pokiar by mnou
uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spásobom zamlčané. budem čeIif všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom



Podľa 6 ods. 3 zákona č.36911990 Zb. o obecnom zriadeni
v znení neskorších predpisov

mesto Liptovský Mikuláš — Mestský úrad Liptovský Mikuláš

zverejňuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mesta Liptovský
Mikuláš č 12019 o miestnych daniach, o ktorom bude rokovať Mestské zastupitelstvo
mesta Liptovský Mikuláš dňa 19. 09. 2019.

Podľa 6 ods. 4 zákona č.36910990 lb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov
dňom vyvesenia návrhu VZN začina plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej můžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť svoje pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme,
elektronicky, alebo ústne, do zápisnice na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. Táto lehota
konči uplynutím dňa 17. 09. 2019. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučíť úpravu teXtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie póvodného
textu. Z podanej pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory,
námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú
dostatočne zdóvodnené.

Liptovský Mikuláš, dňa 06. 09. 2019

Adresa:
Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad
Štúrova 1989141
031 42 Liptovský Mikuláš
email: a.makovicka@mikulas.sk


