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Dóvodová správa

CieIom návrhu je zdaníť dlhodobo stojace vozÉdlá na verejných parkoviskách (vraky, nepojazdné alebo
nevyužívané autá) a týmto spčsobom límítovať ích počet na verejných priestranstvách nakolko dlhodobo zaberajú
parkovacie miesta, ktoré následne nemóžu slúžiť svojmu účelu a teda pre potreby normálneho dočasného parkovania
vozidiel.
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Návrh

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 5 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadeni v zneni neskoršich predpisov (d‘alej len zákon č. 36911990 Zb.) v spojení s ustanovením podľa 5
83 zákona NR SR Č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (d‘alej en zákon č. 582/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne závšzné
nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie Č /2020 mesta Liptovský Mikuláš ze dňa
o miestnych daniach,

ktorým sa meni a dopÍňa všeobecne závázné nariadenie Č. 9/2019 o miestnych daniach

Čl. 1

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/20190 miestnych daniach sa men[ a dopňa takto:

1. V Čl. 3518 sa dopÍňa odsek 10 a odsek 11, ktoré znejú:

(10) Dlhodobo stojace vozidlo je vozidlo vo vlastnictve alebo v užívaní fyzickej osoby, fyzickej osoby —

podnikatel‘a a právnickej osoby parkujúce mimo vyhradeného priestoru z verejného priestranstva ako
parkovisko pre určité vozidlo podIa 521 ods. (14) písm. a) tohto nariadenia, ktoré na verejnom priestranstve
súvisle na tom storn mieste parkuje, alebo mým spčsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako
30 za sebou nasledujúcich dní.

(11) Dlhodobo stojace vozidlo je i vozidlo vo vlastnictve alebo v užívaní fyzickej osoby, fyzickej osoby —

podnikateía a právnickej osoby. parkujúce mimo vyhradeného priestoru Z verejného priestranstva ako
parkovisko pre určité vozidlo podľa 521 ods. (14) písm. a) tohto nariadenia, ktoré na verejnom priestranstve
súvisle na tom istom mieste parkuje, alebo mým spósobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu
ako 30 za sebou nasiedujúcicli dní, ak ide o vozidlo bez evidenČného čísla, alebo o vozidlo trvale alebo
dočasne vyradené z evidencie vozidiei.“

2. V Čl. 3 5 21 sa doplňa odsek 15, ktorý znie:

Sadzba dane za dlhodobo stojace vozidlo:

a) trvalé parkovanie dlhodobo stojaceho vozidla, ktoré je definované v 518 ods. (10) 1,20 €/m2/deň

b) trvalé parkovanie dlhodobo stojaceho vozidla, ktoréje definované v 518 ods. (11) 1,80 €/m2/deň,‘.

3. V Čl. 3521 sa odsek 15 označuje ako odsek 16.

4. V Čl. 3521 odsek 16 znie:
‚.Sadzba dane za mé užívanie verejného priestranstva, akoje uvedené v 521 ods. 1 až ods. 15

1,659 €/m2/deň.“

ČL 2

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

2. VZN Č nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
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3. Všeobecne záväzné nariadenie Č /VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 9/2019 o miestnych
daniach nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

4. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom MikuIáš splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na
vyhlásenie úplného znenia VZN Č. 9/20190 rniestnych daniach v znení neskorších zmien a dopInkov

Ing. Ján BIcháČ, PhD.
primátor mesta
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