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Dôvodová správa  
 

 
 

1. Potreba úpravy VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vyplýva zo skutočnosti, že príjmy z poplatkov nastavených vo VZN už dlhšie obdobie 
dostatočne nepokrývajú  skutočné náklady na odpadové hospodárstvo a nárast nákladov, 
očakávaný v ďalších rokoch vplyvom  rastu cien energií, takže dofinancovanie nákladov   
zaťažuje rozpočet mesta.  Potreba prehodnotenia a úpravy poplatkov vyplýva    tiež z kontroly a 
záveru Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa konala   v čase od 23. 08. 2018 do 12. 10. 
2018 za kontrolované obdobie rok 2015 až 1. polrok 2018. Predmetom kontroly bolo  preverenie 
efektívnosti a účinnosti systému triedeného zberu odpadu v meste. 

 
Záver kontroly NKÚ bol nasledovný: 
 
cit.: „Výnos miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady mesto použilo výlučne na 
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov a naviac 
na tieto činnosti doplácalo z iných zdrojov každoročne priemerne viac ako 400 tis. eur. 
Mesto pri ustanovení výšky miestneho poplatku za KO a drobný stavebný odpad nevychádzalo 
zo skutočných nákladov (výdavkov) mesta na nakladanie s KO a drobným stavebným 
odpadom. 
 
Mesto v jednotlivých rokoch uhrádzalo na bežné výdavky odpadového hospodárstva 
z iných zdrojov približne tretinu výdavkov. Zároveň výška ročného poplatku v sume 
0,0618 eur/deň, t. j. 22,55 eur ročne dosahovala 56 % zákonom určeného denného 
maximálneho poplatku. To naznačuje možnosť primeraného zvýšenia poplatkovej 
povinnosti v meste tak, aby sa aspoň čiastočne znížilo výdavkové zaťaženie mesta na 
odpadové hospodárstvo.“1 
 
 

2. Situácia v odpadovom hospodárstve: dňa 2. 6. 2022 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
„Správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021“, 
ktorá podrobne rozoberala nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Liptovský 
Mikuláš, výsledky dosiahnuté v prevádzkach zariadení na zber odpadov - zberných dvoroch, 
v zariadení na zhodnocovanie odpadov – triediacej hale a v zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním. Zhodnotené boli výdavky na prevádzku 
uvedených zariadení, výdavky vynaložené na údržbu skládky Veterná Poruba, kapitálové 
výdavky na realizáciu stavieb a na modernizáciu technického vybavenia súvisiaceho 
s nakladaním s odpadom a propagačné a vzdelávacie aktivity v oblasti nakladania s odpadmi. 
Ako vyplynulo zo správy, na 1 obyvateľa mesta sa vytvorí  a zlikviduje priemerne 608 kg 
všetkých odpadov ročne, pričom v roku 2021 sa celkom zlikvidovalo 18 479 ton odpadov (o 
2 168 ton, t.j. 33%  viac  oproti r. 2015), pri nákladoch na zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadov  
v objeme 1 510 847 eur ( o 204 896 eur, t.j. 15,7% viac oproti roku 2015). Ročné náklady 
v prepočte na 1 obyvateľa dosahujú takmer 50 eur.  
Mesto ustálo zvyšujúce   sa nároky na objemy  likvidovaných odpadov  i na oblasť   nákladov,   
pričom však  strata v r. 2021 (výdavky nekryté poplatkami) dosiahla 475 450 eur (v r. 2015 strata 
dosiahla 438 653 eur, teda porovnateľnú úroveň). Z celkového objemu odpadov dosiahol 
zmesový odpad objem 7 306 ton, čo je o 2 221 ton menej, ako v roku 2015 – tento výsledok bol 
dosiahnutý objemom vytriedeného odpadu a tiež opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov 
(zber opotrebovaného šatstva, odovzdávanie odpadu z dreva do domácností), zhodnocovaním 

 
1 Protokol o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu. Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky, Žilina, november 2018, str. 9 
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odpadov  (najmä výkup kovov) a energetickým zhodnocovaním odpadov (drevo, biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad).  
 
Obyvatelia sa podieľajú na úhrade nákladov na likvidáciu odpadov formou poplatku, ktorý je 
nastavený na 27,01 eur za rok, pričom celkový ročný objem poplatkov  v roku 2021 bol 1 035 397  
eur.   Povinnosti subjektov pri nakladaní s odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš podľa 
zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  upravuje VZN č. 14/2020/VZN. 
 
Náklady na   zberné nádoby a komunálny odpad znáša   podľa zákona č.  79/2015 Z.z. pôvodný 
pôvodca odpadu,   obec má hradiť tieto náklady z miestnych daní a poplatkov za komunálne 
odpady a stavebné odpady, pričom  ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku 
týchto nákladov (skutočných nákladov) a ich zahrnutie do miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné náklady  (§ 81 , najmä odseky (11) až (13)). 
Z uvedeného vyplýva, že výška poplatku by mala pokrývať skutočné náklady v rozsahu 
zodpovednosti mesta za oblasť komunálneho odpadu. 
  
3. Argumentácia a porovnania: 

 
    Vývoj poplatku za komunálny odpad od roku 2013 je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Rok Suma v € Ročný príjem Ročná strata 

2013 21,79 857 216 -103 854 
2014 22,55 890 013 -259 343 
2015 22,55 867 298 -438 653 
2016 22,55 969 277 -309 035 
2017 22,55 861 323 -455 881 
2018 22,55 850 276 -345 487 
2019 22,55 872 894 -526 286 
2020 22,61 881 432 -538 790 
2021 27,01 1 035 397 -475 450 
2022 27,01 1 062 602 -553 910 

SPOLU akumulované straty -4 006 689 
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V porovnaní s rokom  2013, do roku 2022 ročná strata   na odpadové hospodárstvo mesta  
vzrastie zo   103 854 eur na 553 910 eur, t.j. o 433%, pričom ročné príjmy vzrastú  z 857 216 eur   
na 1 035 397 eur, t.j. len o 24%. Úprava poplatku v r. 2021 z 22,61 € na 27,01 eur, teda o 4,40 
eur za rok, priniesla do rozpočtu o 153 965 eur viac, do zníženia ročnej straty sa toto navýšenie 
premietlo len o 63 340 eur.  
 
Navýšenie poplatku v návrhu tohto materiálu k  VZN z 27,01 eur na 35 eur (o 7,99 eur) za rok je 
sumou, ktorá pokryje náklady (zmierni aj výšku straty) o cca 300 000 eur. Za obdobie rokov 2013-
2021 sanovalo mesto z vlastných zdrojov v úhrne akumulovanú stratu  na krytie bežných 
výdavkov v objeme 4 006 689  eur. Okrem bežných výdavkov potrebuje  mesto investovať 
ďalšie finančné prostriedky do odpadového hospodárstva. Napríklad za obdobie od r. 2013 do 
septembra 2022 dosiahli kapitálové investičné výdavky sumu 5 410 999 eur, pričom z   
vlastných zdrojov mesta sa jednalo o objem  1 760 701,86 eur a z dotačných zdrojov na investície 
mesto  získalo 3 650 297,26 eur (67,5%). 
 
Vývoj investičných výdavkov je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

Rok 
Program 6 - Odpadové hospodárstvo 

Program 17 - Viacúčelové rozvojové 
projekty 

CELKOM 
Vlastné 
zdroje 

Dotačné 
zdroje Spolu Vlastné 

zdroje 
Dotačné 

zdroje Spolu 

2013 164 890,43 0,00 164 890,43 134 345,28 1 766 834,74 1 901 180,02 2 066 070,45 
2014 323 223,62 11 974,29 335 197,91 120 858,51 523 303,70 644 162,21 979 360,12 
2015 445 191,33 0,00 445 191,33 0,00 0,00 0,00 445 191,33 
2016 223 491,40 47 967,92 271 459,32 0,00 0,00 0,00 271 459,32 
2017 128 631,70 234 424,64 363 056,34 0,00 0,00 0,00 363 056,34 
2018 63 233,88 0,00 63 233,88 0,00 0,00 0,00 63 233,88 
2019 20 782,52 0,00 20 782,52 0,00 0,00 0,00 20 782,52 
2020 0,00 0,00 0,00 2 680,58 22 487,97 25 168,55 25 168,55 
2021 16 903,61 0,00 16 903,61 453,00 0,00 453,00 17 356,61 

09/2022 0,00 0,00 0,00 116 016,00 1 043 304,00 1 159 320,00 1 159 320,00 

SUM 1 386 348,49 294 366,85 1 680 715,34 374 353,37 3 355 930,41 3 730 283,78 5 410 999,12 
 

 
Ďalšími významnými  zvýšenými výdavkami  v súvislosti s Vyhláškou č. 348/2020 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a   ktorá nadobudla platnosť 5.12.2020, sú 
náklady na zvoz a likvidáciu kuchynského odpadu, ktorý bol zavedený v II. polroku 2021 pre 
cca 11 000 domácností a  dosahujú 189 eur za 1 tonu. Výdavky sa týkali aj investičnej oblasti. 
Zvýšili sa tiež výdavky na  odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých kontajnerov, 
ktorý bol i na základe požiadaviek obyvateľov mesta zmenený z dvojtýždňového na 
jednotýždňový interval a v jesennom období sa odvoz predĺžil o ďalšie 2 týždne.  
 
Náklady na odpadové hospodárstvo každoročne stúpajú - úmerne cenám a objemom 
likvidovaného odpadu, ale aj úmerne niekoľkonásobnému nárastu cien energií. Významnou  
nákladovou položkou je zmluvná  cena za zvoz jednej tony odpadov z územia mesta, ktorá 
postupne rástla z 18 na 34 eur (2019) a v súčasnej dobe  (2022) je na sume  54,035 eur za 1 
tonu. Umiestňovanie zmesového odpadu na vzdialenú skládku v Martine a zvyšujúce sa  náklady  
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ovplyvnené nárastom cien za pohonné hmoty a energie  ovplyvňujú celkové náklady na likvidáciu 
týchto odpadov. Pri ročnom prehodnotení ceny  za zvoz odpadov je braná do prepočtov i miera 
inflácie (miera inflácie potvrdená Slovenským štatistickým úradom bola za rok 2019 2,7%, za rok 
2020 1,9% a za rok 2021 3,2%, v roku 2022 presahuje 13%). Očakávaný nárast cien v roku 2023 
avizuje aj Bioplynová stanica Budča. Vzhľadom k množstvu kuchynského odpadu sa zvýšili  
nároky na frekvenciu jeho vývozu,  s čím je potrebné počítať aj v príprave podmienok rozpočtu  
pre r. 2023. Svojim prístupom k separovaniu  odpadov a vďaka dobrej osvete v tejto oblasti patrí 
Liptovský Mikuláš medzi popredné mestá Slovenska v miere vyseparovaného zberu (za r. 2021 
50,33%)  Napríklad  vďaka dosiahnutým výsledkom v zbere kuchynského odpadu  v roku 2022 
mesto  získalo na základe žiadosti  podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch 
za uloženie odpadov finančný príspevok vo výške 28 542,50 eur. Tieto peniaze boli  použité na 
náklady spojené s likvidáciou kuchynského odpadu. 

 
V rokoch 2021 – 2022 sa mesto zapojilo do viacerých projektov v oblasti likvidácie 
odpadov, financovaných zo zdrojov Európskej únie, doriešilo systém zberu a likvidácie 
kuchynského odpadu  a v októbri 2022 spustilo fermentovaciu linku v mestskej časti Okoličné.  
V nasledujúcom roku plánuje  ďalšie investičné akcie, kedy túto linku prestreší, doplní ďalšiu 
technológiu a bude  tak prevádzkovať vlastnú, technologicky kompletne vybavenú  kompostáreň. 
Tým  sa znížia náklady na likvidáciu vyzbieraného odpadu zo záhrad a cintorínov, ako aj  náklady 
na odvoz kuchynského odpadu (KUO) do Budče. Náklady na likvidáciu odpadov sú priamo 
úmerné objemu ich tvorby. Preto   v tejto oblasti bude pokračovať osveta vo vzťahu k tvorcom 
odpadov, najmä KUO. Od zavedenia zberu KUO sa síce na jednej strane znižujú objemy 
zmesového odpadu, ale pribúda množstvo KUO, pričom jeho likvidácia je trojnásobne 
nákladnejšia a bude musieť byť premietnutá aj do výšky poplatkov ustanovených vo VZN, 
nakoľko navyšuje celkové náklady na odpadové hospodárstvo. Porovnanie vplyvu zavedenia 
oddelenej likvidácie kuchynského odpadu v objemoch a vo  finančnom vyjadrení  za porovnateľné 
obdobie prvých 9 mesiacov roka 2022 s rokom 2021 je nasledovné: 
 
 

Štatistický počet obyvateľov 
 k 31. 12. 2021:  30 441        
          

Druh odpadu 
2021 €/t 2022 €/t ROZDIEL €/t 

tony eurá   tony eurá   tony eurá   

Zmesový odpad 5 513,82 287 263,14 52,10 5 102,49 275 674,92 54,03 
-

411,33 -11 588,22 28,17 
  
Kuchynský odpad 251,96 44 915,09 178,26 427,72 80 865,64 189,06 175,76 35 950,55 204,54 
  

SPOLU 5 765,78 332 178,23 57,61 5 530,21 356 540,56 64,47 
-

235,57 24 362,33 -103,42 
  
Náklady na 1 
obyvateľa 

  10,91 €     11,71 €     0,80 €   

Odhad do 
31.12.2022               1,07 €   

 
 
Pri vyhodnotení zmonitorovaného zberu zmesového a kuchynského odpadu   za obdobie 1-
9/2022  oproti rovnakému obdobiu r. 2021, poklesol zmesový odpad  o –411 ton, čo predstavuje 
úsporu –11 588 €, pričom náklady na 1 tonu likvidácie dosiahli 54,03 €. Zber kuchynského odpadu 
za toto obdobie dosiahol +175,76 ton, pričom však náklady na likvidáciu 1 tony za hodnotené 
obdobie   dosiahli  až 189 €. V prepočte na 1 obyvateľa/rok navýšil kuchynský odpad ročné 
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náklady o 1,07 eur. V štruktúre nákladov na 1 tonu sú nasledovné položky: zvoz KUO 47%, 
plastové vrecká  12%, zhodnocovanie odpadov   30%, zvoz odpadu do zariadenia  8% a  
prenájom kontajnera  3%.  

 
Z návrhu – tak ako je uvedené v tomto  predkladanom materiály, vyplýva zvýšenie ročnej  
poplatkovej povinnosti minimálne o 7,99 eur, t. j. z 27,01 eur na osobu/rok   na  35  eur na  osobu/ 
rok, čo je 0,0959 eur za osobu, lôžko, miesto na deň  (takto bol urobený prepočet a návrh na 
potrebnú úpravu poplatku už v materiály, ktorý mestské zastupiteľstvo mesta prerokúvalo 24. 9. 
2020, ale takúto výšku poplatku neschválilo).  Poplatok za komunálny odpad bol od roku 2014 až 
do roku 2020 na rovnakej úrovni a nezohľadňoval zmeny legislatívy, narastajúci vývoj objemov, 
cien, nákladov  a narastajúcu stratu.  Od 1.1. 2021 bol síce poplatok navýšený zo sumy 22,61 na 
27,01, t.j. o 4,40 eur, avšak toto navýšenie nebolo postačujúce a znížilo stratu oproti 
predchádzajúcemu roku len o 63 340 eur.  
 
Je tiež potrebné poukázať na špecifikum Liptovského Mikuláša v oblasti úľav (pracujúci mimo 
mesta 1 159 osôb, študenti 264 osôb, dlhodobo žijúci mimo LM 1 475 osôb, úľava ZŤP 1 133 
osôb, 62 a viac roční občania 6 155 osôb a poberatelia dávky v hmotnej núdzi 52 osôb, takže 
z 30 958 poplatníkov – občanov mesta a občanov ktorí vlastnia v Lipt. Mikuláši nehnuteľnosť si  
10 238 , t.j. 33% poplatníkov uplaťňuje úľavu. V tejto oblasti  je potrebné vykonať úpravu 
(pracujúci mimo L. Mikuláš, študenti a posun vekovej hranice zo   62 na 64 rokov). 
 
Výpočet navýšenia poplatku na 35 eur, teda príjmu o cca 300 000 eur vychádza z výdavkov 
posledných troch  rokov a z predpokladaných výdavkov na nasledujúci rok a roky 2024, 
2025, avšak ešte nepokryje celú stratu, preto bude potrebné jeho každoročné 
prehodnocovanie. 
 

ZÁKLADNÝ PREPOČET KRYTIA NÁKLADOV NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  
(pri počte 30 958 obyvateľov) 

Ukazovateľ/rok 2021 2022-23 
Rozdiel 2022-

2021  
Bežné náklady na odpadové hospodárstvo 1 510 847,00 €      

Navýšenie o infláciu 2021 a 2022   1 616 512,00 € 105 665,00 € 
inflačné 
vplyvy 

(3,2% + 14%)        
Priemerná ročná investícia z vlastných zdrojov   42 000,00 € investičný fond  
Očakávané náklady na odpadové 
hospodárstvo   1 658 512,00 €    
Príjmy z poplatkov očakávané v roku 2022 1 035 397,00 € 1 062 602,00 €    

Strata podľa príjmov r. 2021 475 450,00 € 595 910,00 € 120 460,00 € 
ostatné 
vplyvy 

Strata na 1 poplatníka (30 958 osôb) 15,36 € 19,25 € 3,89 €  
     
Súčasná štruktúra príjmov: 2022    
Príjem z poplatkov na 1 poplatníka cash 34,32 € 100,00%   
Paušálny oplatok na 1 obyvateľa podľa VZN 27,01 € 78,69%   
Rozdiel - iná forma poplatkov 7,31 € 21,31%   
     
Krytie straty podľa štruktúry príjmov:     
Krytie straty inou formou poplatkov (19,24%)   114 653,08 € (množstevne, cudzí obyv.) 
Krytie straty paušálnym poplatkom (80,76%)   481 256,92 €   
Krytie straty celkom (100%)   595 910,00 €   
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Pokrytie 100% straty poplatkom:     
Navýšenie paušálneho poplatku na 1 obyv./r.   15,55 € (80,76% straty)  
Ročný poplatok  na krytie celej straty   42,56 € (27,01€+15,55€)  

     
Navýšenie v návrhu VZN   35,00 € 82,25%  
Pokrytie straty navýšením poplatku o (z 
27,01€)   7,99 €   
Nekrytá strata na 1 obyvateľa v €/%   7,56 € 17,75%  
Nekrytá strata za celý rok - úsporné opatrenia   233 902,50 €   

 
 
Ako vyplýva z prepočtov, navrhovaný poplatok pokryje stratu na 82,25%. O zostávajúcich 17,75 % sa 
bude mesto snažiť znížiť náklady nasledovnými opatreniami: 
 
1. Racionalizáciou v odpadovom hospodárstve postupne znížiť náklady, ktoré zostávajú nekryté vo 

výške 26%. 
 

2. Zvyšovať efektívnosť výberu so zameraním na neplatičov, kontrolu prihlasovania poplatníkov 
(fyzických aj právnických osôb), s osobitným zameraním na užívanie prenajímaného majetku. 

 
3. Prehodnotiť systém úľav. 

 
4. Uvedomelosť fyzických i právnických osôb  v oblasti odpadového hospodárstva, ich prístup 

k tvorbe a separovaniu odpadov je dôležitým aspektom pri predchádzaní vzniku odpadov a ich 
objemu, preto sa mesto v rámci riadenia odpadového hospodárstva   zapojí do projektov   
enviromentálneho vzdelávania tak v oblasti školstva, ako aj vybudovaním vlastného 
enviromentálneho centra v Okoličnom, k čomu už prebiehajú prípravy a monitorujú sa výzvy 
k žiadostiam o dotácie z Envirofondu. 
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NÁVRH 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znaní neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) v spojení s ustanovením 
podľa § 83 zákona NRSR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č...../2022 mesta Liptovský Mikuláš zo dňa ....................... 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

Čl. 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č 10//2019/VZN o   miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 11/2019 zo dňa 24. 10. 2019 a v znení VZN č. 9/2020 zo 
dňa 24.9.2020 sa mení a dopĺňa takto:   

 
 

1. § 5 písm. b), c), d), e), f), g), h) znejú nasledovne: 
 

b) 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 

c) 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

d) 00959 € za osobu a kalendárny deň pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, 

e) 0,0959 € za lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich 
ubytovacie služby, 

f) 0,0959 € za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov, 
poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez 
ubytovania,“ 

g) 0,030 € za kilogram triedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 
h) 0,050 € za kilogram netriedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 
 

Čl. 2 
 

1. § 10, odsek (2) písm. c) znie nasledovne: 
 
c) fyzickú osobu staršiu ako 64 rokov  
 

2. V § 10, odsek (3) znie nasledovne  
Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 50% z poplatku 
stanoveného podľa § 5 písm. b). 

 
3. V § 10 sa za odsekom (3) vkladá odsek (4) ktorý znie nasledovne (odseky 4 – 12 sa prečíslujú na 5 – 

13): 
 
Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 100% poplatku 
stanoveného podľa § 5 písm. b): 
 
a) fyzickej osobe, ktorá navštevuje školu mimo  územia Slovenskej republiky po celé 

zdaňovacie obdobie 
 

b) fyzickej osobe, ktorá pracuje mimo územia Slovenskej republiky po celé zdaňovacie 
obdobie. 
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Čl. 3 

 
 

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

 
 

5. Toto VZN č. ...... /2022 nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 

6. a) Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019/VZN 
o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 01. 
januára 2023. 
 
b) Poplatníci, ktorým už  bola priznaná zľava podľa § 10, odsek (2) písm. c) podľa VZN č. 10/2019 
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení účinnom 
pred platnosťou tohto VZN ako osobám starším ako 62 rokov, táto úľava platí naďalej.    
 
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš sa mení a dopĺňa 
VZN č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení VZN 
č. 11/2019 zo dňa 24. 10. 2019 a v znení VZN č. 9/2020 zo dňa 24. 9. 2020. 

 
 

7. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia VZN č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
 
 
 
 
        Ing. Ján Blcháč, PhD. 
             primátor mesta 
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<úplné znenie> 
 
v znení VZN č. 11/2019/VZN zo dňa 24. 10. 2019 (účinnosť od 01. 01. 2020) 
v znení VZN č.   9/2020/VZN zo dňa 24. 09. 2020 (účinnosť od 01. 01. 2021) 
v znení VZN č.      /2020/VZN zo dňa 12. 12.2022 (účinnosť od 01. 01. 2023) 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019/VZN 
 mesta Liptovský Mikuláš 

o miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona                           
č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) 
v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:  
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.  
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

 
Mesto Liptovský Mikuláš ukladá s účinnosťou od 01. 01. 2020 miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 

§ 3 
Poplatok 

 
Poplatok sa platí za  činnosti nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi, činnosti  nakladania s 
biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z., za 
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na  ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a), náklady  spôsobené nedôsledným triedením oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.  
 
Poplatok nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na 
zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 
rozšírená zodpovednosť 

§ 4 
Predmet úpravy VZN 

 
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) je určenie náležitostí miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad podľa splnomocňovacieho ustanovenia 
§ 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
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b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,  
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 

      
§ 5 

Sadzba poplatku 
 

Mesto Liptovský Mikuláš stanovuje sadzbu poplatku: 
 
 

a) 0,0531 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych 
odpadov pre právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvový zber1, 

b) 0,0740 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 

c) 0,0740 € za osobu a kalendárny deň pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

d) 0,0740 € za osobu a kalendárny deň pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, 

e) 0,0740 € za lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich ubytovacie 
služby, 

f) 0,0740 € za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov 
poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez ubytovania), 

g) 0,020 € za kilogram triedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 
h) 0,040 € za kilogram netriedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 
b) 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 
c) 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 
d) 00959 € za osobu a kalendárny deň pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, 
e) 0,0959 € za lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich 

ubytovacie služby, 
f) 0,0959 € za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov, 

poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez 
ubytovania,“ 

g) 0,030 € za kilogram triedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 
h) 0,050 € za kilogram netriedených drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 
 

§ 6 
Určenie poplatku 

 
(1) Poplatok podľa § 5 písm. a) tohto VZN sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 

zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedený systémom zberu. 
(2) Poplatok podľa § 5 písm. b) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzba poplatku a počtu kalendárnych 

dní v zdaňovacom období. 
(3) Poplatok podľa § 5 písm. c) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych 

dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
(4) Poplatok podľa § 5 písm. d) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych 

dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
(5) Poplatok podľa § 5 písm. e) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu ubytovaných 

osôb a obsadených dní v zdaňovacom období. 
(6) Poplatok podľa § 5 písm. f) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní 

v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
(7) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet : 

 
1) Pri množstvovom zbere je právnická osoba povinná požiadať útvar životného prostredia MsÚ o vydanie súhlasu na uvedený zber komunálneho 
odpadu. 
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a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet 
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, a 

b) priemerného počtu osôb a miest podľa ods. 5 alebo 6 
(8) Rozhodujúcim obdobím je 

a) kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo 
je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo 

b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca 
týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť 
o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať 
podľa písm. a). 

 
 

§ 7 
Oznamovacia povinnosť 

 
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a  
a) uviesť meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona 
č. 582/2004 Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom 
osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z., názov alebo 
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 
a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 10, predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
(2) Zmenu skutočností v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 

dní odo dňa, keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa 
nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(3)  
 

§ 8 
Vyrubenie poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

 
(1) Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak ročný 

poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 33,00 eur a právnickej osobe 333,00 eur, je 
splatný jednorazovo do 31. mája kalendárneho roka, inak vo dvoch rovnakých splátkach a to do 
31. mája a do 31. októbra kalendárneho roka. Ak poplatník využíva množstvový zber, mesto 
poplatok vyberie na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného prostredia.  
Mesto pri množstvovom zbere vydá predpis, v ktorom je uvedená splatnosť a spôsob zaplatenia 
poplatku. 

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť 
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného 
zdaňovacieho obdobia. 

(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo 2. 

(4) Poplatok za drobný stavebný odpad („ďalej DSO“) sa vyberá prostredníctvom príspevkovej 
mestskej organizácie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Poplatok za drobný stavebný 
odpad poplatník uhrádza v hotovosti na zbernom dvore Verejnoprospešných služieb mesta 
Liptovský Mikuláš poverenému zamestnancovi, o čom poplatníkovi následne vydá aj príjmový 
pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného 
odpadu. 

(5) Poplatník môže zaplatiť poplatok za komunálne odpady: 
a) na účet správcu dane, 
b) hotovosťou alebo platobnou kartou do 300 eur do pokladne mestského úradu, 
c) poštovou poukážkou. 
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§ 9 

Vrátenie poplatku 
 

(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť  platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo VZN. 

(2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 
b) preukázanie dôvodu zániku spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívať nehnuteľnosť, úmrtie a pod.). 
 
 

§ 10 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
(1) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe 

podkladov, ktoré mesto určilo vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
sa nezdržiaval na území mesta. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo 
odpustenie poplatku predložením dokladov uvedených v § 10 za každé zdaňovacie obdobie. 
 

(2) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 30 % z poplatku podľa § 5 
písm. b pre: 
a) držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľa preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 
bezvládnu fyzickú osobu, 

b) fyzickú osobu v hmotnej núdzi, 
c) fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov.  fyzickú osobu staršiu ako 64 rokov 

 
(3) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 100 % 50% z poplatku 

stanoveného podľa § 5 písm. b: 
a) fyzickej osobe, ktorá navštevuje školu alebo predškolské zariadenie mimo mesta, s výnimkou 

študentov denne dochádzajúcich, 
b) fyzickej osobe, ktorá pracuje mimo mesta Liptovský Mikuláš, 
c) fyzickej osobe, ktorá sa zdržuje na území inej obce. 

 
Zníženie poplatku neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň 
oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta. 
 

Zníženie podľa ods. 3 je potrebné uplatniť a preukázať: 
a) ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR na splnenie 

podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obci žiadosť na zníženie poplatku; 
ak sa jedná o mesto v Žilinskom samosprávnom kraji, v Poprade a v Banskej Bystrici 
aj doklad o ubytovaní, 

b) potvrdením zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Liptovský Mikuláš; ak sa jedná 
o prácu v meste v Žilinskom samosprávnom kraji, v Poprade a v Banskej Bystrici aj 
doklad o ubytovaní alebo potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad, 

c) potvrdením o činnosti alebo práci vykonávanej mimo mesta Liptovský Mikuláš na 
základe živnostenského oprávnenia u zárobkovo-činných osôb; ak sa jedná o prácu v 
meste v Žilinskom samosprávnom kraji, v Poprade a v Banskej Bystrici aj doklad 
o ubytovaní alebo potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad,  

d) ak spoplatnená osoba vykonáva prácu, ktorá sa neviaže na stále miesto výkonu práce 
(v lodnej doprave, v kamiónovej doprave, v diaľkovej doprave, príslušník silových 
zložiek) predloží potvrdenie od zamestnávateľa, 

e) potvrdením 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), 

f) potvrdením o štúdiu v zahraničí, 
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g) potvrdením alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu 
s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia SR, 

h) potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 
i) potvrdením vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, 
j) potvrdením úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí. 

 
 
(4) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úľavu) o 100% poplatku stanoveného 

podľa § 5 písm. b: 
 
a) fyzickej osobe, ktorá navštevuje školu mimo  územia Slovenskej republiky po celé 

zdaňovacie obdobie 
 

b) fyzickej osobe, ktorá pracuje mimo územia Slovenskej republiky po celé zdaňovacie 
obdobie. 

 
(5) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník  

preukáže na základe podkladov, ak poplatník v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo sa 
bude zdržiavať v zahraničí.  
Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. 

1. Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie 
samostatne v zmysle zákona, s výnimkou potvrdenia na dlhodobý pobyt v zahraničí.  

2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého 
jednoznačne vyplýva dlhodobý pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo mesta a to 
najmä: 
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 

 v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo 
b) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej poplatníkom na základe živnostenského 

 oprávnenia v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí alebo potvrdenia, že 
 tam platí miestne dane alebo  
c) potvrdenie od agentúry, ktorá poplatníkovi sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho 

 zdaňovacieho obdobia do 31. augusta zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za 
 všetky semestre zdaňovacieho obdobia alebo 
e) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt v zahraničí, ak poplatník 

 nevie predložiť potvrdenie podľa ods. 4 bodu 2. písm. a) až d) tohto nariadenia alebo 
f) potvrdenie o platení dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za  miestne dane 

 a poplatky alebo 
g) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname 

 nezamestnaných v príslušnom štáte. 
 

(6) Doklad podľa ods. 4 tohto ustanovenia nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
(7) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 4 tohto ustanovenia musí byť zhodný so zdaňovacím 

obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na odpustenie poplatku, zároveň z dokladu 
musí byť zrejmé od kedy a do kedy je alebo bude poplatník mimo mesta Liptovský Mikuláš. 

(8) Úľavy podľa ods. 2 je možné pre jednu osobu poskytnúť len raz. Zníženie (úľavu) podľa ods. 2 je 
potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu (preukaz ŤZP  alebo ŤZP/S alebo 
doklad o poberaní príspevku v hmotnej núdzi).  

(9) Doklady musia byť predložené do 30 dní od vzniku preukázateľného nároku na zníženie alebo 
odpustenie alebo do 31. 1. kalendárneho roka, pre ktorý si uplatňuje poplatník zníženie/odpustenie 
a pre každé zdaňovacie obdobie samostatne. 

(10) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom 
služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, 
v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody. 

(11) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

(12) Správca dane poskytne zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo 
výške odpracovaných hodín pre mesto, pričom pre určenie výšky zníženia alebo odpustenia 
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poplatku sa počet odpracovaných hodín vynásobí 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. 

(13)  Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 10 podľa podmienok a na 
základe podkladov ustanovených podľa § 10 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

 
      

§ 11 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach 
a poplatku  
v znení VZN č. 5/2009 zo dňa 14. 5. 2009 (účinnosť od 1.6.2009) 
v znení VZN č.7/2011 zo dňa 28. 11. 2011 (účinnosť od 1.1.2012) 
v znení VZN č.6/2012 zo dňa 8. 11. 2012 (účinnosť od 1.1.2013) 
v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 13. 12. 2012 (účinnosť od 1.1.2013) 
v znení VZN č.11/2013 zo dňa 12. 12. 2013 (účinnosť od 1.1.2014) 
v znení VZN č. 7/2016 zo dňa 12. 5. 2016 (účinnosť od 1. 6. 2016) 
v znení VZN č. 11/2016 zo dňa 8. 8. 2016 (účinnosť od 1. 9. 2016) 
v znení VZN č. 14/2016 zo dňa 18. 11. 2016 (účinnosť od 1. 1. 2017) 
v znení VZN č.  7/2017 zo dňa 17. 08. 2017 (účinnosť od  4. 9. 2017)   
v znení VZN č. 13/2017 zo dňa 14. 12. 2017(účinnosť od 1. 1. 2018)  
v znení VZN č. 6/2018 zo dňa 10. 12. 2018 (účinnosť od 1. 1. 2019)          
 

 
 

Čl. 2 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 19. 09. 2019. 

 
2. Toto VZN č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019/VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.  
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019/VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
5. Všeobecne záväzné nariadenie č.   9/2020/VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2022/VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 
7. Poplatníci, ktorým už  bola priznaná zľava podľa § 10, odsek (2) písm. c) podľa VZN č. 10/2019 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení účinnom 
pred platnosťou tohto VZN ako osobám starším ako 62 rokov, táto úľava platí naďalej.    
 

 
 
 
 
 
 

        Ing. Ján Blcháč, PhD. 
             primátor mesta 
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