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Dóvodová správa

K bodu 1. a 2.

Úprava VZN Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa týka obdobia umiestnenia sezónnych a letných terás, počas ktorého bude vyberaný nižší
poplatok za umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy v zmysle 29 ods. 2 a ods. 3.

Zmena VZN sa týka prediženia obdobia, počas ktorěho je vyberaný znlžený poplatok za umiestnenie
sezánnej a letnej terasy o 3 mesiace ateda od 1. 4. do 31. 10. bežného roka (doteraz to bob od 1. 6.
do 30. 9. bežného roka). Požiadavka na pred(ženie obdobia vzišla Zo strany OZ Živé námestie, ktorého
Členom je aj mesto, s cieľom oživíť najmä centrum mesta, kde je terás v rámci mesta najviac a to tým, že
prevádzkovateíia reštauračných a pohostinských služieb budú mócť za výhodnejšĺch podmienok využiť aj
ostatné klimaticky vhodné obdobie roka pre umiestnenie sezónnej a letnej terasy. Mesto Liptovský Mikuláš
takouto podporou podnikania očakáva čulejši život v centre mesta aj počas obdobia, ktoré je mimo hlavnej
letnej sezóny.

Týmto krokom mesto neprichádza o možnosť regulácie terás, najmä ich rozlohy a nespósobi, že
námestie bude v letnom období priliš zapratané terasami, nako[ko ich umiestnenie je v zmysle
VZN Č. 8/1992NZN možné len v nadväznosti na pňrahlú prevádzku a ch rozloha nesmie zasahovať
do ostatných funkcii verejného pňestranstva pešej zóny, ktoré sú určené VZN Č. 6/2000NZN - Záväzná časť
Uzemného projektu zóny /UPT Zš PESIA ZONA Liptovský Mikuláš.

V letnom období roku 2018 bola požiadavka zo strany prevádzkovaterov zariadeni na umiestnenie
sezánnych terás v ich celkovom počte 23.

Predmetná úprava daňových sadzieb bude mať vplyv na prijmovú stránku rozpočtu mesta, položka
Č. 100 — Daňové prĺjmy, podpoložka Č. 133012 — Ostatné - zvláštne uživanie v predpokladanej výške
2000 €Jrok.

r 29znie
(2) Sadzba dane za umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy

a) v dobe od 1.6. do 30.9. bežného roka 0,010 €m2/deň
b) v dobe od 1.10. do 31.5. bežného roka 0,015 €1m2/deň

(3) Ak predmetom pohostinských služieb, reštauračných služieb alebo rýchleho obČerstvenia v prevádzke je
aj predaj liehovín, 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 1.6. do 30.9. bežného roka 0,010 €1m2/deň
b) v dobe od 1.10. do 31.5. bežného roka 0,085€im2ideň

K bodu 3., 4., 5.:

VZN sa upravuje z dóvodu stáleho záujmu zo strany marginalizovanej komunity o odpracovanie si
nedoplatkov na komunálnom odpade, tzn. dlžnikov, ktorí nevyhlásili osobný bankrot. Návrh VZN jev rovnakom
zneni ako bol predkladaný na MsZ dňa 13. 09.2018v správe Z2018_074.

2



Návrh

Mesto Liptovský Mikuláš v sůlade s ustanovením 5 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadeni
v znení neskoršich predpisov (ďalej len zákon Č. 369/1 990 Zb.) a ustanoveniami zákona Č. 58212004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni
neskoršich predpisov (ďalej len ‚zákon“ č. 58212004 Z. z.) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Č zo dňa 10. 12. 2018,

ktorým sa mení a doplňa všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
Č. 912008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zneni neskorších zmien a doplnkov.

Či. 1

Všeobecne závazné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/2008NZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni VZN Č. 5/2009 zo dňa
14. 05. 2009, v zneni Č. 7/2011 zo dňa 28. 11.2011, v zneni VZN 6.6/2012 zo dňa 8. 11.2012, v zneni VZN
Č. 8/2012 zo dňa 13. 12. 2012, v zneni VZN Č. 11/2013 zo dňa 12. 12. 2013, v zneni VZN Č. 7/2016 zo dňa
12.5.2016, v zneni VZN Č. 11/2016 zo dňa 8.8.2016, v zneni VZN č. 14/2016 Zo dňa 18. 11.2016 a v zneni
VZN Č. 7/2017 zo dňa 17. 08. 2017 a v znení VZN Č. 13/2017 Zo dňa 14. 12. 2017 sa meni a dopíňa takto:

1. 529 ods. 2 znie:

(2) Sadzba dane za umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy
a) v dobe Od 1.4. do 31.10. bežného roka 0,010€Jm2/deň
b) v dobe Od 1.11. do 31. 3. bežného roka 0,015€/m2/deň

2. 529 ods. 3 znie:

(3) Ak predmetom pohostinských služieb, reštauraČných služieb alebo rýchleho obČerstvenia
v prevádzke je aj predaj liehovin, destilátov, piva, vína 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 0010€Jm2/deň
b) v dobe od 1. 11. do 31. 3. bežného roka 0,085€/m2/deň

3. 5 67 sa vypúšťa.

4. VS 24 sa dopiňa druhá veta, ktorá znie:
„Správca dane poskytne zniženie alebo odpustenie dane za psa vo výške odpracovaných
hodin pre mesto vynásobených minimáinou hodinovou mzdou ustanovenou Nariadenim
vlády SR pre prislušný rok pre 1. stupeň náročnosti práce. Zniženie aiebo odpustenie
dane za psa bude závisieť Od skutočne odpracovaných hodin. Správca dane poskytne
zniženie alebo odpustenie dane za psa rozhodnutím mesta.“

5. VS 63 sa dopÍňa odstavec (6) v znení:
„Správca dane poskytne zniženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny
odpad vo výške odpracovaných hodin pre mesto vynásobených minimálnou hodinovou mzdou
ustanovenou Nariadenim vlády SR pre prísiušný rok pre 1. stupeň náročnosti práce.
Zniženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad bude závisieť od

3



počtu skutočne odpracovaných hodin. Správca dane poskytne zniženie alebo odpustenie
miestneho poplatku za komunálny odpad rozhodnutim mesta.“

Či. 2

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadeni
dňa 10. 12. 2018.

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

3. Všeobecne záväzné nariadenie Č NZN, ktorým sa meni a dopíňa VZN č. 912008NZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš sa meni a dopíňa
VZN Č. 9/2008 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 VZN Č. 7/2011 zo dňa 28. 11. 2011,
v zneni VZN Č. 6/2012 ZO dňa 8. 11. 2012, v zneni VZN Č. 8/2012 zo dňa 13. 12. 2012, V znen[ VZN
Č. 11/2013 ZO dňa 12. 12. 2013, v zneni VZN Č. 7/2016 ZO dňa 12.5.2016, vznenl VZN Č. 11/2016
zo dňa 8.8. 2016,vzneni VZN Č. 14/2016 zo dňa 18. 11. 2016 avzneni VZN Č. 7/2017 zo dňa
17. 08. 2017 a V Znenĺ VZN Č. 13/2017 Zo dňa 14. 12. 2017.

4. Mestské zastupiteľsWo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na
vyhiásenie úplného znenia VZN Č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskoršich Zmien a doplnkov.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta
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