
NÁVRH na uznesenie 
Městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši dňa 10.12. 2015 

K bodu programu: Všeobecne závazné nariadenie č. .../2015/VZN, ktorým sa mení a dopíňa 
všeobecne závazné nariadenie č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně 
odpady a drobné stavebné odpady 

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO 

I. berie na vedomie: 

informáciu k novele zákona č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady v znění 
neskorších predpisov a s ňou súvisiace metodické usmernenie č. MF/007483/2014 - 725 k zákonu č. 
582/2004 Z. z. a zákon č. 79/2015, ktorým v ČI. V mení a dopíňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady v znění z neskorších 
predpisov: 

• as tým súvisiacu změnu zapracovaná do VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálně odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2016, 

II. konštatuje že: 

• súčasné platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku nie je v súlade so zákonom č. 
582/2004 Z. z. 

• komisia finančná a majetkovo-právna na svojom zasadnutí dňa 30. 11. 2015 a městská rada na 
svojom zasadnutí dňa 03. 12. 2015 návrh VZN č /2015 prerokovala a odporučila ho na 
prerokovanie městskému zastupitetstvu 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné 

stavebné odpady v znění neskorších zmien a doplnkov. 

Město Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znění neskorších predpisov a 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 komunálně odpady a drobné 
stavebné odpady v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon" č.582/2004 Z.z.) vydává pre územie 
města Liptovský Mikuláš toto všeobecne závazné nariadenie: 

NÁVRH VZN BOL 
VYVESENÝ DŇA: 2 4 "11" 201 
ZVESENÝDŇA- 10-12-2015 
PODPIS: ^ 

2 4 -11- 2015 

NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MĚSTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNĚ ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
č /2015 zo dňa 
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ČI. I. 
ÚVODNĚ USTANOVENIE 

1. V§ 5 ods. (2) písm. a) sa šlová „časti zastávaných ploch a nádvoří" nahrádzajú slovami „pozemky 
alebo ich časti". 

2. V § 6 sa zavádza číslovanie a dopíňa nový odstavec č. 2) znie následovně: 
2) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný 

stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená 
vynásobením skutočnej výměry transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 

a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v § 6a ods. (1) písm. d) pre stavebné pozemky. 

3. V § 8a ods. (1) písmená c) a d) znejú: 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
d) samostatné stojace garáže 

4. V § 8a ods. (1) sa za písmeno d) vkladajú nové písmena e) a f), ktoré znejú: 

e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 

5. V § 8a ods. (1) písmeno i) sa šlová a) až f) nahrádzajú slovami a) až h). 

6. V § 8a ods. (2) prvej vete sa na konci pripájajú šlová „ alebo ukotvené pilotami". 

7. V § 9 sa na konci pripája táto veta: 

„Základom dane pri stavbě hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výměra zastavanej 
plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pódorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej 
časti stavby." 

8. V § 9a sa v písmene c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu nahrádzajú slovami „chaty a stavby na individuálnu rekreáciu" 

9. V § 9a sa v písmene d) samostatné stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov nahrádzajú slovami: 
písmeno d) zostáva - ,,d) samostatné stojace garáže, e) stavby hromadných garáží, f) stavby 
hromadných garáží umiestnené pod zemou" 
Sadzby pre písmeno e) a f) zostávajú ako bolo v písmene d) 

Změna usporiadania sadzieb: 
predtým podia druhu stavieb, teraz podia katastrálnych území. 

10. V § 9a sa vypúšťa ods.(2) a ods. (3) sa přečísluje na ods. (2). Príplatok sa stanoví na jednotnú 
sadzbu 0,19 €. 
Týmto sa stanovuje jednotná sadzba pre viacpodlažné budovy. 
Podia metodického usmernenia: "Príplatok za ďalšie podlažie stavby určuje správca dane 
z nehnutelností jednotne pre všetky druhy stavieb." 
V prílohe: Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007483/2004-725 
k zákonu č. 582/2004 Z. z. 

11. V § 12 ods. (1) písmeno i) sa vypúšťa 
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Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i). 

12. V § 12 ods. (1) písmeno i) znie: 

i) pozemky v národných parkoch, chráněných krajinných oblastiach, chráněných areáloch, 
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chráněných krajinných prvkoch, vo vyhlášených ochranných 
pásmach s třetím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu. 

13. V § 13 ods. (1) písmeno b) sa slovo „občania" nahrádza slovami „fyzické osoby". 

14. V § 13 ods. (2) písmeno a) a b) znejú:. 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osob v hmotnej núdzi, fyzických osob starších 
ako 70 rokov, držitefov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držitefov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj 
prevažne alebo úplné bezvládných fyzických osob, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických 
osob starších ako 70 rokov, držitefov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držitefov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

15. V § 13 ods. (2) v písm. b) sa dopíňa „Fyzická osoba musí mať trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši". 

16. V § 14 ods. (2) sa na konci pripája táto veta: 

„Pri nadobudnutí nehnutefností děděním v priebehu roka daňová povinnost' dědičovi vzniká prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dědič stal vlastníkom nehnutefností na základe 
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve." 

17. V § 18 ods. (2) písmeno c) sa šlová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami 
„držitefov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitefov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom". 

18. V § 24 sa šlová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím" nahrádza slovami „držitel' preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom". 

19. V § 30a ods. (2) sa dopíňa: Město vyrubí daň rozhodnutím najskór v deň vzniku daňovej povinnosti. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Město móže 
určit' splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník móže vyrubenú daň, ktorá bola 
rozhodnutím města určená v splátkách, zaplatit' aj naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. 

20. Za § 30a sa vkládá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

§ 30b 
Určenie dane podia pomócok 

(1) Město písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnost' o vzniku daňovej 
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemóže byť kratšia ako osem dní. 

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnost' ani na základe výzvy podlá ods.1, město zistí 
základ dane podlá pomócok. 

(3) Město oznámi daňovníkovi určenie dane podlá pomócok, pričom dňom začatia určenia dane 
podlá pomócok je deň uvedený v oznámení. 

(4) Na postup města pri určení dane podlá pomócok sa vzťahuje osobitný předpis1. 

1 Zákon č. 563/2009 o správě daní (daňový poriadok) v znění neskorších predpisov 
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21. § 32 vrátane nadpisu znie: 

Predmet dane 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné přechodné ubytovanie podia § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, 
apartmánový dom, kúpeiný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných 
kúpeiov a kúpeiných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, 
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome 
alebo v stavbě slúžiacej na viaceré účely, 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa. 

22. V § 45 a 53 sa vypúšťajú šlová „nasledujúceho po mesiaci" a na konci sa pripája táto veta: 

„Ak dojde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správců dane k tomu istému predmetu 
dane, vzniká daňová povinnost' u nového správců dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom došlo k zmene správců dane." 

23. V § 57 sa dopíňa písm. g) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivin. 

Příloha: Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. vypracovalo: Finančně riaditeístvo SR Banská 
Bystrica, Odbor daňovej metodiky, Máj 2015 

24. V § 58 sa za ods. 6 dopíňa ods. 7 a poznámka pod čiarou, ktorý znie: 
(7) Poplatok podia § 57 písm. g) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti 
drobných stavebných odpadov2, 

25. V § 58 ods. 7 úvodnej vete v celom texte sa slovo „určenom" nahrádza slovom „zdaňovacom" 
a v písmene a) sa slovo „určené" nahrádza slovom „zdaňovacie". 

26. V § 60 ods. (1) znie následovně: 
§ 6 0  

Vyrubenie poplatku a splatnost' 

(1) Poplatok město vyrubuje každoročně rozhodnutím alebo platobným výmerom na celé 
zdaňovacie obdobie. Ak poplatník využívá množstvový zber, město poplatok vyrubí platobným 
výmerom na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného prostredia. Vyrubený 
poplatok je splatný v lehote určenej v rozhodnutí alebo platobnom výmere, ktorým sa vyrubuje 
poplatok. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkách, prvý v termíne do 31. mája běžného 
zdaňovacieho obdobia a druhý do 31. októbra běžného zdaňovacieho obdobia. Poplatník móže 
poplatok, ktorý bol rozhodnutím alebo platobným výmerom správců dane určený v splátkách, 
zaplatit' aj naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. 

27. V § 63 sa póvodný text mení na nasledovný: 

Zníženie a odpustenie poplatku 
(1) Město na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne útavu) o 30 %: 

(a) držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitel' preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne 
alebo úplné bezvládná fyzická osoba, 

(b) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
(c) fyzická osoba staršia ako 62 rokov. 

2 Účinnost' poplatku je od 01 .01.2016. Obec je povinná všeobecne závazné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi vydané podl'a doterajších právnych predpisov uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 
2016 - Zákon č. 79/2015 Z. z., spósob výběru poplatku určí VZN 6/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 
stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložitelných kuchyňských a reštauračných odpadov od prevádzkovateíov kuchyně a 
elektroodpadov z domácností v znění VZN č. 01/2013 
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(2) Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobě v zmysle 
zákona za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v 
zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území města Liptovský Mikuláš. Poplatník 
musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku předložením dokladov za každé 
zdaňovacie obdobie zvlášť. 

• Správca dane poplatok zníži na základe oznámenia a předložených podkladov o 75 % zo 
sadzby uvedenej v § 57 tohto nariadenia. Podkladom na zníženie poplatku je: 

(a) potvrdenie o dennom štúdiu mimo města Liptovský Mikuláš v školskom roku od 1. 
septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 30. júna aktuálneho 
zdaňovacieho obdobie vrátane školského roku od 1. septembra aktuálneho 
zdaňovacieho obdobia do 30. júna nasledujúceho zdaňovacieho obdobia alebo 
potvrdenie o ubytovaní, 

(b) potvrdenie od zamestnávatefa o dobe trvania práce mimo města Liptovský 
Mikuláš s určením miesta výkonu zamestnania, 

(c) ak spoplatnená osoba vykonává prácu, ktorá sa neviaže na stále miesto výkonu 
práce (v lodnej dopravě, v kamiónovej dopravě, v diaíkovej dopravě, příslušník 
silových zložiek), předloží potvrdenie od zamestnávatefa, 

(d) potvrdenia príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území (potvrdenie 
o prechodnom pobyte) a doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho 
odpadu v príslušnej obci (rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka) 

(3) Správca dane poplatok odpustí na základe oznámenia a předložených podkladov poplatníkovi, 
ktorý sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí. Pre 
účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje dlhodobý pobyt za celé zdaňovacie obdobie. 
Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. 
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnověrný doklad, z ktorého jednoznačné 
vyplývá pobyt poplatníka za zdaňovacie obdobie mimo územia města a to: 

(a) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 
(b) potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu 

s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia SR, 
(c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 
(d) potvrdenie vecne příslušného úřadu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, 
(e) doklad o poberaní příspěvku na dieťa v zahraničí, 
(f) potvrdenie úřadu o evidencii poplatníka v zozname nezaměstnaných v zahraničí, 
(g) dlhodobý přechodný pobyt na území SR. 

(4) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dčvodu, že je umiestnený v zariadení poskytujúcom služby 
zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom 
domove, vo výkone vazby, vo výkone trestu odňatia slobody, že sú v podnájme v ubytovni města 
Liptovský Mikuláš. 

(5) Úfavy podlé ods. 1 je možné pre jednu osobu poskytnúť len raz. Zníženie (úťavu) podlé ods. 1 je 
potřebné uplatnit' a preukázať originálom příslušného dokladu (preukaz ŤZP alebo ŤZP/S alebo 
doklad o poberaní příspěvku v hmotnej núdzi). Doklady týkajúce sa bodov (1), (2), (3), (4) musia 
byť předložené do 30 dní od preukázatefného nároku na zníženie alebo odpustenie alebo pre každé 
zdaňovacie obdobie zvlášť. 

(6) Město móže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustit' rozhodnutím. 

28. § 64 znie: 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
§64 
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Miestnu daň podia § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f) možno zaviesť a zrušit', určit' a zmeniť sadzby dane, 
hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia. 

29. V § 66a ods.(3) a § 66b ods. (3) sa za slovo „vydražením" vkladajú slova „alebo děděním". 

30. V § 66c ods.(2) sa na konci pripája táto veta: 
„Dodatočným přiznáním nie je možné meniť účel využitia stavby". 

31. V § 66e ods.(2) sa za slovo „vydražením" vkladajú slova „alebo děděním", za slovo „vydražitelovi" 
sa vkladajú šlová „ alebo dědičovi" a na konci sa pripája táto veta: 
„Ak správca dane nevyrubil daň poručiteiovi dedenej nehnuteinosti na příslušné zdaňovacie 
obdobie podia stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteinosti dědičovi 
začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnost', až do konca příslušného 
zdaňovacieho obdobia". 

32. V § 66e sa dopíňa odsekom (10), ktorý znie: 

„(10) Ak dojde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteinosti, 
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie přístroje alebo niektorej 
z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým 
rozhodnutím sa póvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému 
rozhodnutia alebo časti výroku rozhodnutia možno podat' odvolanie." 

33. V § 66g znie: 
§ 66g 

Splatnost' a platenie dane v splátkách 
(1) Vyrubená daň z nehnuteinosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

přístroje sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 
(2) Daň z nehnuteinosti je splatná v dvoch rovnakých splátkách, prvá v termíne do 31. mája 

běžného zdaňovacieho obdobia a druhá do 30. septembra běžného zdaňovacieho obdobia. 
(3) Daňovník móže vyrubenú daň z nehnuteinosti, ktorá bola rozhodnutím správců dane určená 

v splátkách, zaplatit' aj naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. 

ČI. II 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIE 

(1) Městské zastupiteistvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadení 
dňa 

(2) Doplnok Všeobecne závazného nariadenia č. /2015A/ZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady nadobúda platnost' dňom vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(3) Městské zastupiteistvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia VZN č. 9/2008A/ZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálně odpady a drobné stavebné odpady, vrátane všetkých zmien a doplnkov. 
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ČI. III 
ÚČINNOST 

Všeobecne závazné nariadenie č. /2015/VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálně odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopíňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnost' 1.1. 2016. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 
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Dóvodová správa 

1. Obsahové riešenie VZN č /2015 tvoria miestne dane a poplatky, ktoré sa týkajú dane 
z nehnutefností, daň za psa, daň za užívanie veřejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň 
za predajné automaty, daň za nevýherné hracie přístroje a miestny poplatok za komunálně 
odpady a drobné stavebné odpady V nadváznosti na přípravu rozpočtu na nasledujúci rok sa 
toto VZN každoročně přehodnocuje, rovnako sa přehodnocuje i z důvodu legislatívnych zmien. 

2. Súčasné VZN nie je v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 
VZN je nutné upravit' z důvodu legislatívnych zmien, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 

268/2014, ktorá priniesla najma to, že v minulosti niektoré jeho ustanovenia aj z důvodu 
nejednotnej aplikácie pripúšťali rozdielny výklad. Významnou změnou, ktorú je potřebné 
implementovat'do tohto VZN je jednotná sadzba příplatku za podlažie pri viacpodlažných 
stavbách pre všetky druhy stavieb. Zároveň sa vo VZN vymedzuje okruh poplatníkov, pre 
ktorých může obec ustanovit' zníženie poplatku, alebo ktorých může obec od poplatku úplné 
oslobodiť na základe kritérií obsiahnutých vo VZN. 

Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorým v ČI. V mení a dopfňa zákon č. 582/2004 
Z. z. je obec povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Poplatok je 
účinný od 1. januára 2016. 

3. Materiál bol vypracovaný v dvoch častiach: 1. len so změnami a 2. změny zapracované do 
VZN. 

Všeobecne závazné nariadenie města, ktorým sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné 

stavebné odpady v znění neskorších zmien a doplnkov 

I. Všeobecná časť 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „zákon") nadobudol účinnost' 1. novembra 2004 a medzičasom bol viackrát 
novelizovaný. V roku 2014 „zákon" bol novelizovaný zákonom č. 268/2014 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol účinnost' 15. 
októbra 2014. 

V predloženom materiáli sú hlavně změny, ktoré priniesol novelizovaný zákon č. 268/2014 Z.z. 
Úpravy v tomto zákone sú už zosúladené aj so zákonom č. 563/2009 Z.z., o správě dani (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnění niektorých zákonov. 

II. Osobitná časť 

K ČI. I. 

K bodu 1 
Spresňuje sa negativné vymedzenie predmetu dane z pozemkov. 

K bodu 2 
Navrhuje sa, aby základom dane pri pozemkoch, na ktorých sa nachádza transformačná stanica 

alebo predajný stánok bola hodnota pozemku určená súčinom skutočnej výměry transformačnej stanice 
alebo predajného stánku a hodnoty pozemku určenej za stavebný pozemok. 

K bodu 3 až 5 
V záujme odstránenia nejednotného výkladu v praxi sa spresňuje vymedzenie niektorých druhov 

stavieb, a to pri chatách a stavbách na individuálnu rekreáciu a pri stavbách garáží. Novela rozčlenila 
garáže na samostatné stojace garáže, stavby hromadných garáži a stavby hromadných garáží 
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umiestnených pod zemou. Sadzbu dane za garáže navrhujeme ponechat' v rovnakej výške ako doteraz, 
iba sú rozčleněné v zmysle platnej novely do samostatných bodov. 

K bodu 6 
Navrhuje sa rozšíriť predmet dane zo stavieb o tie stavby, ktoré majů nadzemné alebo podzemné 
podlažie a sú v zemi ukotvené pilotami. 

K bodu 7 
Spresňuje sa vymedzenie základu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží umiestnených 
pod zemou tak, aby základom dane bol pódorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti 
stavby. 

K bodu 8 a 9 
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súlade s metodickým usměrněním MF SR. 

K bodu 10 
V súčasnom VZN máme určené 2 sadzby pre príplatok za podlažie pre viacpodlažné budovy. 
Prvá sadzba 0,275 eur je určená pre druh stavby „stavby na ostatné podnikanie...." a druhá 
sadzba 0,103 eur je určená na všetky ostatné stavby vyměňované vo VZN (stavby na bývanie, 
stavby na pčdohospodársku produkciu, atď). Týmto máme určené rózne sadzby pre rózne druhy 
stavieb. Podia zákona č. 582/2004 príplatok za ďalšie podlažie určuje správca dane 
z nehnuteínosti jednotne pre všetky druhy stavieb. 
Sadzbu nahrádza jedna pre všetky viacpodlažné budovy a to 0,190 eur. Podia zákona č. 
582/2004 Z .z. pri viacpodlažných stavbách móže správca dane VZN podia miestnych podmienok 
v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eur za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
Touto změnou sa príplatok za podlažie mení z póvodných 0,275 eur na 0,190 eur z ods. 2 
a z póvodných 0,103 eur na 0,190 eurz ods. 3. Týmto sa stanoví príplatok za ďalšie podlažie 
stavby jednotný pre všetky druhy stavieb. 

K bodu 11 
Vypúšťa sa bod i) zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov so změněnou pracovnou 
schopnosťou. Potom bod j) sa přečísluje na bod i) 

K bodu 12 
Spresňuje sa zoznam chráněných území nadvázne na novelu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochraně 
prírody a krajiny v znění neskorších predpisov. 

K bodu 13. 14. a 16 
Predmetné ustanovenia sa precizujú v nadvaznosti na súčasné platné právně předpisy. 

K bodu 15 
Doplněná veta „fyzická osoba musí mať trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši" pre zníženie dane vo 
výške 50% z garáží vo vlastníctve osob, na ktorých sa vzťahuje zníženie. Je to vzáujme 
zosúladenia zliav. 

K bodu 16 
Dopíňa sa osobitná úprava o vzniku daňovej povinnosti v případe nadobudnutia nehnuteinosti 
děděním počas roka s cieíom umožnit' vyrubiť v případe dedičstva pomernú časť dane 
z nehnuteinosti. 

K bodu 17 a 18 
mení sa terminológia „občan" na „fyzická osoba", rovnako aj terminológia „preukaz občana s TZP" 
na „držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím". 

K bodu 19 
Doplňa sa možnost' pre daňovníka naraz zaplatit' daň za užívanie veřejného priestranstva a daň 
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti města, ktoré boli rozhodnutím města 
určené v splátkách. 
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K bodu 20 
V zaujme zabezpečenia rovnakých procesných postupov pri vyrubovaní miestnych daní sa 
navrhuje aj pri dani za užívanie veřejného priestranstva upravit' možnost' určenia tejto dane podia 
pomócok, ktoré podia platnej právnej úpravy v súčasnosti sme nemohli využit'. 

K bodu 21 
V súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku zavádzajú 
sa jednotlivé kategorie ubytovacích zariadení. 

K bodu 22 
Navrhuje sa upravit' vznik daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty a pri dani za 
nevýherné hracie přístroje. Zároveň sa dopíňa vznik daňovej povinnosti pri týchto daniach, aj 
dojde v priebehu mesiaca k zmene správců dane. 

K bodu 23 
Určenie sadzby pre množstvový zber drobného stavebného odpadu, použitá najnižšia sadzba 
podia zákona. 

K bodu 24 
Vymedzenie výpočtu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a poznámka pod 
čiarou určuje od kedy a akým spósobom sa zber bude realizovat'. 

K bodu 25 
Ide o legislatívno-technickú úpravu. 

K bodu 26 
Navrhuje sa neskorší termín prvej splátky poplatku a súčasne sa spresňuje možnost' a spósob 
platenia poplatku naraz. 

K bodu 27 
Precizuje sa ustanovenie, podia ktorého poplatníkovi město poplatok zníži alebo odpustí, ak 
preukáže splnenie podmienok na základe podkladov, ktoré sú ustanovené vo VZN. Zároveň sa 
upravuje aj vymedzená skupina poplatníkov, ktorí majů nárok na zníženie sadzby poplatku. 
V súčasnom VZN nie je definovaný okruh poplatníkov, pre ktorých je zníženie, v súlade so 
zákonom č. 582/2004 Z. z. Zároveň nie je vymedzený okruh poplatníkov, pre ktorých móže obec 
VZN znížiť alebo odpustit' poplatok. 

K bodu 28 
Precizuje sa možnost' zavedenia, zrušenia, určenia a změny sadzieb a podobné k miestnym 
daniam vždy iba k 1. januáru zdaňovacieho obdobia z dóvodu, že pri poplatku za komunálně 
odpady došlo k samostatnej úpravě v rámci čl. 7 VZN. 

K bodu 29 
Dopíňa sa osobitná úprava k podávaniu priznania k dani z nehnutetností a čiastkového priznania 
k dani z nehnuteíností v případe nadobudnutia nehnuteínosti děděním počas roka. 

K bodu 30 
Ustanovenie sa dopíňa o negativné vymedzenie, kedy nie je možné podat' dodatočné priznanie 
k dani z nehnuteíností. 

K bodu 31 
Pri nadobudnutí nehnuteínosti děděním spresňuje sa spósob vyrubenia dane z nehnuteíností. 

K bodu 32 
Pri zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia spresňuje sa spósob vyrubenia 
dane z nehnuteíností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie 
přístroje. 

K bodu 33 
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Precizuje sa ustanovenie VZN - Splatnost' a platenie dane v splátkách pri dani z nehnuteíností, 
dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie přístroje. 

NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MĚSTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNĚ ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
č /2015 zo dňa 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné 

stavebné odpady v znění neskorších zmien a doplnkov. 

Město Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znění neskorších predpisov a 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 komunálně odpady a drobné 
stavebné odpady v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon" č.582/2004 Z.z.) vydává pre územie 
města Liptovský Mikuláš toto všeobecne závazné nariadenie: 

ČI. I. 
ÚVODNĚ USTANOVENIE 

1. V § 5 ods. (2) písm. a) sa text mení následovně: 
a) časti zastávaných ploch a nádvoří „pozemky alebo ich časti", ktoré sú zastavané stavbami, 

ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov, 

2. V § 6 sa zavádza číslovanie a dopíňa nový odstavec č. 2) znie následovně: 

1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 
výměry pozemkov v m2 a hodnoty pódy za 1 m2. 

2) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota 
pozemku určená vynásobením skutočnej výměry transformačnej stanice alebo 
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v § 6a ods. (1) písm. d) 
pre stavebné pozemky. 

3. V § 8a ods. (1) písmená c) a d) znejú: 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
d) samostatné stojace garáže 

4. V § 8a ods. (1) sa za písmeno d) vkladajú nové písmena e) a f), ktoré znejú: 

e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 
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Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 

g) e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnil administrativu, 
h) f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnost', skladovanie a administrativu súvisiacu 
s ostatným podnikáním a zárobkovou činnosťou, 
i) §) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

5. V § 8a ods. (1) sa za písmeno i) sa šlová a) až f) nahrádzajú slovami a) a h). 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) a až h, 

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 

6. V § 8a ods. (2) sa na konci prvej vety pripájajú šlová „ alebo ukotvené pilotami". 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majů jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo 
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilotami. Na 
daňovú povinnost' nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba přestala užívat'. 

7. V § 9 sa na konci pripája táto veta: 

„Základom dane pri stavbě hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výměra 
zastavanej plochy v m2 , pričom zastavanou plochou sa rozumie pódorys na úrovni 
najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby." 

8. V § 9a sa 

nahrádzajúf 
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

9. V § 9a sa 

d) samostatné stojace garáže, 
e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

Potom povodně znenie § 9a: 

g q.r. 

A-.—Benice, líanovo, Ploštin, Svátý Štefan, 0,144 € 

Palúdzka, Ráztoky 
3,—Liptovský Mikuláš 

0,208 € 
0,249 € 

administrativu 
4^—Benice, líanovo, Ploštin, Svatý Štefan, 0,289 € 

Palúdzka, Ráztoky 0,414 € 
—Liptovský Mikuláš 

1. Benice, Ifanovo, Ploštin, Svatý Štefan, 

0,497 € 

0,455 € 
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Palúdzka, Ráztoky 0,663 € 
3:—Liptovský Mikuláš 0,767 € 

4-.—Benice, ll'anovo, Ploštin, Svátý Štefan, 0,5-10 € 

Palúdzka, Ráztoky 
3-.—Liptovský Mikuláš 

-Q,829-€ 
0,953 € 

4-.—Bemee, 11'anovo, Ploštin, Svatý Štefan, 1,740 € 

Palúdzka, Ráztoky 
3.—Liptovský Mikuláš-

2,569 € 
3,026 € 

4-.—Benice, 11'anovo, Ploštin, Svatý Štefan 2,569 € 

Palúdzka, Ráztoky 
3.—Liptovský Mikuláš 

3,647 € 
4,391 € 

4T—Benice, ll'anovo, Ploštin, Svatý Štefan, 0,996 € 

Palúdzka, Ráztoky 1,492 € 
3.—Lipt. Mikuláš 1,740 € 

nahrádza nové znenie §9a (je to len iné usporiadanie pre lepší přehrad, sadzby sa nemenia): 

§ 9a 
Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa v jednotlivých 
katastrálnych územiach stanovuje následovně: 

Benice, ll'anovo, Ploštin, Svátý Štefan 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majů doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,144 € 
b) stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administrativu, 0,289 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,455 € 
d) samostatné stojace garáže, 0,540 € 
e) stavby hromadných garáží, 0,540 € 
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 0,540 € 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administrativu, 1,740 € 

h) stavby na ostatně podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administrativu 
súvisiacu s ostatným podnikáním a zárobkovou činnosťou, 2,569 € 

i) ostatně stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,996 € 

Bodice, Demánová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majů doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,208 € 
b) stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administrativu, 0,414 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,663 € 
d) samostatné stojace garáže, 0,829 € 
e) stavby hromadných garáží, 0,829 € 
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f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 0,829 € 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administrativu, 2,569 € 

h) stavby na ostatně podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administrativu 
súvisiacu s ostatným podnikáním a zárobkovou činnosťou, 3,647 € 

i) ostatně stavby neuvedené v písmenách a) až h) 1,492 € 

Liptovský Mikuláš 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majů doplňkové funkciu pre hlavnú stavbu 

stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administrativu, 
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
samostatné stojace garáže, 
stavby hromadných garáží, 
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administrativu, 
stavby na ostatně podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administrativu 
súvisiacu s ostatným podnikáním a zárobkovou činnosťou, 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

0,249 € 

0,497 € 
0,767 € 
0,953 € 
0,953 € 
0,953 € 

3,026 € 

4,391 € 
1,740 € 

10. V § 9a sa vypúšťa ods.(2) a ods. (3) sa přečísluje na ods. (2), jednotná změněná sadzba 

príplatok 0,275 € 

0,103€ 

(2) Pri viacpodlažných stavbách podia ods. (1) sa ročná sadzba dane zvyšuje za každý aj začatý 
m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o príplatok 

0,190 € 

11. V § 12 ods. (1) písmeno i) sa vypúšťa 

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i). 

12. V § 12 ods. (1) písmeno i) znie 

i) pozemky v národných parkoch, chráněných krajinných oblastiach, chráněných areáloch, 
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chráněných krajinných prvkoch, vo vyhlášených 
ochranných pásmach s třetím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 
významu. 

13. V § 13 ods. (1) písmeno b) sa slovo „občania" nahrádza slovami „fyzické osoby". 

b) na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania fyzické osoby v hmotnej núdzi3), ak tieto pozemky 
slúžia výhradně na ich osobnú potřebu. 

3) Podia zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 
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14. a 15. V § 13 ods. (2) písmeno a) a b) znejú:. 

1) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov fyzických osob v hmotnej núdzi, atebo občania 
stafší fyzických osob starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držitefov preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteíov 
preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potřebou sprievodcu so 
sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplné bezvládných občanov fyzických osob, ktoré slúžia na 
ich trvalé bývanie, 

2) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov 
fyzických osob starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteíov 
preukazu občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteíov preukazu 
občana fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potřebou sprievodcu so sprievodcom, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 
Fyzická osoba musí mať trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši. 

16. V § 14 ods. (2) sa na konci pripája táto veta: 

„Pri nadobudnutí nehnuteíností děděním v priebehu roka daňová povinnost' dědičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dědič stal vlastníkom nehnuteínosti na 
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve." 

17. V § 18 ods. (2) písmeno c) sa šlová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami 
„držiteťov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitefov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom". 

Potom písmeno c) znie: 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používá držitel' preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitefov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

18. V § 24 sa šlová občan s ťažkým zdravotným postihnutím nahrádza slovami „držitel' preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitel'preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom" 

Potom § 24 znie: 
§24 

Zníženie dane 
Správca dane poskytuje zníženie dane za psa vo výške 50% z vyrubenej dane ak daňovníkom je 
osamělý dóchodca a vlastník, držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

19. V § 30a ods. (2) sa dopfňa: 

(2) Město vyrubí daň rozhodnutím najskór v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Město móže určit' splátky 
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník móže vyrubenú daň, ktorá bola 
rozhodnutím města určená v splátkách, zaplatit'aj naraz najneskór v lehote splatnosti prvej 
splátky. 

20. Za § 30a sa vkládá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

§ 30b 
Určenie dane podfa pomócok 
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(1) Město písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnost' o vzniku daňovej 
povinnosti, na jej spinenie v primeranej lehote, ktorá nemóže byť kratšia ako osem dní. 

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnost' ani na základe výzvy podia ods.1, město zistí 
základ dane podia pomócok. 

(3) Město oznámi daňovníkovi určenie dane podia pomócok, pričom dňom začatia určenia dane 
podia pomócok je deň uvedený v oznámení. 

(4) Na postup města pri určení dane podia pomócok sa vztahuje osobitný předpis4. 

21. § 32 vrátane nadpisu znie: 

Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné přechodné ubytovanie podťa § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, 
penzión, apartmánový dom, kúpeťný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 
liečebných kúpelov a kúpeťných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu 
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, 
v rodinnom dome alebo v stavbě slúžiacej na viaceré účely, 

Poznámka pod čiarou k odkazu sa vypúšťa. 

22. V § 45 a 53 sa vypúšťajú šlová „nasledujúceho po mesiaci" a na konci sa pripája táto veta: 

„Ak dójde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správců dane k tomu istému 
predmetu dane, vzniká daňová povinnost' u nového správců dane prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správců dane." 

23. V § 57 sa dopíňa sadzba pre množstvový zber pre drobné stavebné odpady následovně: 

§57 
Sadzba poplatku 

doplňa sa písmeno g) 

g) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivin. 

24. V § 58 Určenie poplatku v ods. 7 znie a zároveň sa doptňa poznámka pod čiarou 

(7) Poplatok podia § 57 písm. g) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej 
hmotnosti drobných stavebných odpadov6, 

25. V § 58 ods. 7 úvodnej vete v celom texte sa slovo „určenom" nahrádza slovom „zdaňovacom" 
a v písmene a) sa slovo „určené" nahrádza slovom „zdaňovacie". 

(7) Ukazovatei produkcie komunálnych odpadov v určenom zdaňovacom období je súčet: 
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené zdaňovacie obdobie neznížený 
o počet osób, ktoré majů v obci aj trvalý pobyt alebo přechodný pobyt, vynásobený koeficientom 
1, a 
b) priemerného počtu osób alebo miest podia ods. 5 alebo 6. 

26. V § 60 ods. (1) znie následovně: 

4 Zákon č.563/2009 o správě daní (daňový poriadok) v znění neskorších predpisov 

6 Účinnosť poplatku je od 01 .01.2016. Obec je povinná všeobecne závazné nariadenie obce o nakladaní skomunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi vydané podia doterajších právnych predpisov uviesf do súladu s týmto zákonom do 30. juna 
2016 - Zákon č. 79/2015 Z. z., spósob výběru poplatku určí VZN 6/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 
stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložitelných kuchyňských a reštauračných odpadov od prevádzkovatefov kuchyně a 
elektroodpadov z domácností v znění VZN č. 01/2013 
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§ 6 0  
Vyrubenie poplatku a splatnost' 

nnnl.qtki i Lr \u .  

(1) Poplatok město vyrubuje každoročně rozhodnutím alebo platobným výmerom na celé 
zdaňovacie obdobie. Ak poplatník využívá množstvový zber, město poplatok vyrubí 
platobným výmerom na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného 
prostredia. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej v rozhodnutí alebo platobnom 
výmere, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkách, 
prvý v termíne do 31. mája běžného zdaňovacieho obdobia a druhý do 31. októbra 
běžného zdaňovacieho obdobia. Poplatník móže poplatok, ktorý bol rozhodnutím alebo 
platobným výmerom správců dane určený v splátkách, zaplatit' aj naraz najneskór 
v lehote splatnosti prvej splátky. 

27. V § 63: 
-S-ti 3 UJ 

V § 63 sa póvodný text menl a dopíňa následovně: 

Zníženie a odpustenie poplatku 
1) Město na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úíavu) o 30 %: 

(a) držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitel' preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne 
alebo úplné bezvládná fyzická osoba, 

(b) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
(c) fyzická osoba staršia ako 62 rokov. 

2) Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobě v zmysle zákona 
za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území města Liptovský Mikuláš. Poplatník musí 
preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku předložením dokladov za každé zdaňovacie 
obdobie zvlášť. 

• Správca dane poplatok zníži na základe oznámenia a předložených podkladov o 75 % zo 
sadzby uvedenej v § 57 tohto nariadenia. Podkladom na zníženie poplatku je: 
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(a) potvrdenie o dennom štúdiu mimo města Liptovský Mikuláš v školskom roku od 1. 
septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 30. júna aktuálneho 
zdaňovacieho obdobie vrátane školského roku od 1. septembra aktuálneho 
zdaňovacieho obdobia do 30. júna nasledujúceho zdaňovacieho obdobia alebo 
potvrdenie o ubytovaní, 

(b) potvrdenie od zamestnávateia o dobe trvania práce mimo města Liptovský 
Mikuláš s určením miesta výkonu zamestnania, 

(c) ak spoplatnená osoba vykonává prácu, ktorá sa neviaže na stále miesto výkonu 
práce (v lodnej dopravě, v kamiónovej dopravě, v diafkovej dopravě, příslušník 
silových zložiek), předloží potvrdenie od zamestnávateia, 

(d) potvrdenia príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území (potvrdenie 
o prechodnom pobyte) a doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho 
odpadu v príslušnej obci (rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka) 

3) Správca dane poplatok odpustí na základe oznámenia a předložených podkladov poplatníkovi, 
ktorý sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí. Pre 
účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje dlhodobý pobyt za celé zdaňovacie obdobie. 
Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. 
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnověrný doklad, z ktorého jednoznačné 
vyplývá pobyt poplatníka za zdaňovacie obdobie mimo územia města a to: 

(a) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 
(b) potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu 

s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia SR, 
(c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 
(d) potvrdenie vecne příslušného úřadu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, 
(e) doklad o poberaní příspěvku na dieťa v zahraničí, 
(f) potvrdenie úřadu o evidencii poplatníka v zozname nezaměstnaných v zahraničí, 
(g) dlhodobý přechodný pobyt na území SR. 

4) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dóvodu, že je umiestnený v zariadení poskytujúcom služby 
zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom 
domove, vo výkone vazby, vo výkone trestu odňatia slobody, že sú v podnájme v ubytovni města 
Liptovský Mikuláš. 

5) Úl'avy podia ods. 1 je možné pre jednu osobu poskytnúť len raz. Zníženie (úíavu) podia ods. 1 je 
potřebné uplatnit' a preukázať originálom příslušného dokladu (preukaz ŤZP alebo ŤZP/S alebo 
doklad o poberaní příspěvku v hmotnej núdzi). Doklady týkajúce sa bodov (1), (2), (3), (4) musia 
byť předložené do 30 dní od preukázateiného nároku na zníženie alebo odpustenie alebo pre každé 
zdaňovacie obdobie zvlášť. 

6) Město móže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustit' rozhodnutím. 

28. § 64 znie: 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
§64 

Miestnu daň podia § 1 ods.1 písm. a), b), e), f) a miestnu daň podia § 1 ods. 2 možno zaviesť a 
zrušit', určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, ureiť 
oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku 

obdobia. 
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29. V § 66a ods.(3) a § 66b ods. (3) sa za slovo „vydražením" vkladajú šlová „alebo děděním". 

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteínosť vydražením alebo 
děděním je povinný podať priznanie k dani z nehnuteíností do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti. 

30. V § 66c ods.(2) sa na konci pripája táto veta: 
„Dodatočným přiznáním nie je možné meniť účel využitia stavby". 

31. V § 66e ods.(2) sa za slovo „vydražením" vkladajú šlová „alebo děděním", za slovo „vydražiteíovi" 
sa vkladajú šlová „ alebo dědičovi" a na konci sa pripája táto veta: 
„Ak správca dane nevyrubil daň poručiteťovi dedenej nehnutelňosti na příslušné zdaňovacie 
obdobie podlá stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnutel'ností 
dědičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnost', až do konca 
příslušného zdaňovacieho obdobia". 

32. V § 66e sa dopíňa odsekom (10), ktorý znie: 

„(10) Ak dojde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti kdani 
z nehnuteí ností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
přístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí 
pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa póvodné rozhodnutie alebo časť výroku 
rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutia alebo časti výroku rozhodnutia možno 
podať odvolanie." 

33. V § 66g póvodné znenie: 

§66g 
Splatnost' a platenie dane v splátkách 

Nové znenie § 66g: 

§ 66g 
Splatnost' a platenie dane v splátkách 

(1) Vyrubená daň z nehnuteíností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 
přístroje sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 

(2) Daň z nehnuteíností je splatná vdvoch rovnakých splátkách, prvá v termíne do 31. mája 
běžného zdaňovacieho obdobia a druhá do 30. septembra běžného zdaňovacieho obdobia. 

(3) Daňovník móže vyrubenú daň z nehnuteíností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 
nevýherné hracie přístroje, ktorá bola rozhodnutím správců dane určená v splátkách, zaplatit' aj 
naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. 

21 



ČI. II 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIE 

(4) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadení 
dňa 10. decembra 2015. 

(5) Doplnok Všeobecne závazného nariadenia č /2015/VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady nadobúda platnost' dňom vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(6) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia VZN č. 9/2008A/ZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálně odpady a drobné stavebné odpady, vrátane všetkých zmien a doplnkov. 

ČI. III 
ÚČINNOST 

Všeobecne závazné nariadenie č /2015A/ZN o miestnych daniach a poplatku za komunálně odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopíňa VZN č. 9/2008A/ZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnost' 1.1. 2016. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 
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Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady 

a drobné stavebné odpady v znění neskorších predpisov 
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnění niektorých zákonov) 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 17. marca 2015 zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch"), ktorým v ČI. V 
mení a dopíňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady 
a drobné stavebné odpady v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z."). 

Změny a doplnenie § 77 

Podia doterajšieho znenia zákona č. 582/2004 Z. z. sa poplatok platil za komunálně odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií 
a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osob a biologicky rozložitelného kuchyňského 
a reštauračného odpadu. Novela zákona o miestnych daniach v § 77 ods. 1 novým spósobom 
vymedzila, za čo sa poplatok platí. 

Podia nového odseku 1 uvedeného ustanovenia sa poplatok platí za: 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteiným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevztahuje rozšířená zodpovědnost' 

výrobcov, 
d) náklady spojené nedůsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšířená zodpovědnost' výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podia osobitného předpisu26). 

Osobitným predpisom zavedeným pri písmene e) k odkazu 26 je § 59 ods. 8 zákona o odpadoch. 

V nadváznosti na nový odsek 1 sa v § 77 za odsek osem dopíňa nový odsek 9, podia ktorého 
móže obec do poplatku podia odseku 1 zahrnúť náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny 
odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 
ktorých sa neuplatňuje rozšířená zodpovědnost'. 

Odseky 1 a 9 uvedeného ustanovenia nadobúdajú účinnost' od 1. júla 2016. 

Zavedenie sadzby poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivin 

V doterajšom znění ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. bola upravená sadzba 
poplatku pri množstvovom zbere a sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň. Novelou zákona 
o miestnych daniach sa v odseku 1 dopíňa nové písmeno c), vktorom sa určuje sadzba poplatku pre 
drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivin, ktorá je najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za 
kilogram týchto odpadov. 



Ustanovenie nadobúda účinnost'od 1. januára 2016. 

Vypracoval: Finančně riaditeístvo SR Banská Bystrica 
Odbor daňovej metodiky 
Máj 2015 
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2/2014 F. s. 

METODICKÉ USMERNENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. MF/007483/2014-725 k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálně odpady a drobné stavebné odpady v znění neskorších predpisov 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné 
odpady v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach") vydává toto usmernenie: 

1. Príplatok za podlažie 

Podlá § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach pri viacpodlažných stavbách móře správca dane všeobecne 
závazným nariadením podlá miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v 
sume najviac 0,33 eura za každé dálšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Ročná daň zo stavieb sa 
vypočítá ako súčin základu dane zo stavieb (t. j. výměra zastavanej plochy stavby v m2) a ročnej sadzby dane 
určenej vo všeobecne záváznom nariadení, ktorá sa zvyšuje o súčin počtu dálších podlaží okrem prvého 
nadzemného podlažia a příplatku za podlažie určenom vo všeobecne záváznom nariadení. 

Ak správca dane ustanoví jednotlivé časti obce vo všeobecne záváznom nariadení, je oprávněný v nich 
určiť príplatok za dálšie podlažie, ktorý móže byť iný ako príplatok určený za dálšie podlažie v obci. 

Príplatok za dálšie podlažie stavby určuje správca dane z nehnutefností jednotne pre všetky druhy stavieb. 

2. Zdaňovanie stavieb slúžiacich na viaceré účely 

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majů jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných 
podlaží, spojené so zemou pevným základom. Ak má stavba viac ako polovicu podlahovej plochy určenej na 
bývanie a má viac ako tri byty a nebytové priestory, považuje sa stavba za bytový dom. Do podlahovej plochy 
stavby sa na účely výpočtu dane nezapočítavajú spoločné časti a zariadenia stavby (napr. chodby, schoaištia, 
výťah). Takýto bytový dom móže byť zdaňovaný v režime dane zo stavieb ako stavba na bývanie podlá § 10 ods. 
1 písm. a) zákona o miestnych daniach (napr. bytový dom spravuje bytové družstvo) alebo v režime dane z bytov 
ako byt alebo nebytový priestor podlá § 14 zákona o miestnych daniach. Bytový dom, resp. samostatné byty a 
nebytové priestory v bytovom dome sa zdaňujú v režime dane z bytov za předpokladu, že aspoň jeden byt alebo 
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby. 

V případe, že stavba nemá viac ako polovicu podlahovej plochy určenej na bývanie, zdaňuje sa v režime 
dane zo stavieb ako viacúčelová stavba podlá § 12 ods. 6 zákona o miestnych daniach, podlá ktorého, ak stavba 
slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rózne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočítá ako súčet 
poměrných častí dane. Poměrná časť dane sa vypočítá ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti 
základu dane a sadzby dane na příslušný účel využitia stavby; v případe viacpodlažnej stavby sa sadzba dane 
zvyšuje o súčin počtu dálších podlaží a příplatku za podlažie. Poměrná časť základu dane sa zistí ako poměr 
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia (bez výměry podlahovej plochy spoločných 
častí a zariadení stavby) k celkovej podlahovej ploché stavby. 

3. Daň za ubytovanie 

S účinnosťou od 1. januára 2014 novelizoval zákon č. 484/2013 Z. z. okrem iného aj zákon o miestnych 
daniach. Pri dani za ubytovanie došlo k rozšíreniu kompetencií správců dane v tom, že obec móže všeobecne 
závázným nariadením ustanoviť róznu sadzbu dane za ubytovanie pre jednotlivé katastrálně územia obce (ak ich 
obec má) alebo pre časti obce, ktoré podlá § 2 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění 
neskorších predpisov sú charakterizované tým, že majů vlastný názov a časť obce nemusí mať vlastné katastrálně 
územie. V tomto případe sa za časť obce nepovažuje jednotlivá časť obce podlá § 17 ods. 7 zákona o miestnych 
daniach. 
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4. Miestny poplatok za komunálně odpady a drobné stavebné odpady 

Ustanovenie § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach definuje predmet miestneho poplatku za komunálně 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok"). Zákonom č. 484/2013 Z. z. účinným od 1. januára 2014 
sa upravila definícia poplatku. Poplatok sa platí za komunálně odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 
na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osob a 
biologicky rozložitelného kuchyňského a reštauračného odpadu. Poplatok sa od 1. januára 2014 nebude platiť 
okrem iného za použité batérie a akumulátory pochádzajúce od fyzických osob. 

Podia § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach sú sadzby poplatku určené jednak na množstvový zber a 
jednak na osobu a kalendárny deň. Obec móže určiť na svojom území dve sadzby poplatku, a to podia množstva 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a na osobu a kalendárny deň. Ustanovenie § 83 zákona o 
miestnych daniach preto splnomocňuje obec ustanovit všeobecne závazným nariadením okrem iného aj sadzby 
poplatku, čím sa rozumie ustanovit jednu sadzbu poplatku, ak je zavedený množstvový zber (podfa § 78 ods. 1 
zákona o miestnych daniach) a jednu sadzbu poplatku podfa § 78 ods. 2 zákona o miestnych daniach, t. j. na 
osobu a kalendárny deň. 

Obec nie je splnomocnená na ustanovenie viacerých sadzieb poplatku v závislosti od velkosti zbernej 
nádoby a frekvencie odvozov. Velkost zbernej nádoby a frekvenciu odvozov zohfadňuje obec až pri výpočte 
poplatku pre konkrétného poplatníka. 

Ing. Daniela Klučková, V. r. 

vyměňovaná na zastupovanie generálneho riaditela sekcie daňovej a colnej 
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