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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
zo dňa..................................č.

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČI. 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN 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, v znení VZN č. 6/2012 zo dňa 8.11. 2012, v znení 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 8. 8. 2016, v znení VZN č. 14/2016 zo dňa 18. 11. 2016 a v znení 
VZN č. 7/2017 zo dňa 17. 08. 2017 a v znení VZN č. 13/2017 zo dňa 14. 12. 2017 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 67 sa ruší v plnom znení.

V § 24 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie dane za 
psa vo výške odpracovaných hodín pre mesto vynásobených minimálnou hodinovou mzdou 
ustanovenou Nariadením vlády SR pre príslušný rok pre 1. stupeň náročnosti práce. Zníženie 
alebo odpustenie dane za psa bude závisieť od skutočne odpracovaných hodín. Správca dane 
poskytne zníženie alebo odpustenie dane za psa rozhodnutím mesta.“

* /
V § 63 sa dopĺňa odstavec (6) v znení: „Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie miestneho 
poplatku za komunálny odpad vo výške odpracovaných hodín pre mesto vynásobených minimálnou 
hodinovou mzdou ustanovenou Nariadením vlády SR pre príslušný rok pre 1. stupeň náročnosti práce. 
Zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad bude závisieť od počtu skutočne 
odpracovaných hodín. Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za 
komunálny odpad rozhodnutím mesta.“

2.

3.

ČI. 2

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
dňa

nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.2. VZN č.

/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN3. Všeobecne záväzné nariadenie č.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nadobúda účinnosť 01. januára 2019.

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta
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