
Mestské zastupiterstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanoven Im § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. 
o obecnom riadeni v zneni neskoršich predpisov (ďalej len zákon Č. 369/1990 Zb.) v spojeni s ustanovenlm podra 
§ 43 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 zneni neskoršich predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Č. 2/2022NZN mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 10. 03. 2022 o miestnych daniach, 

ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9/2019 o miestnych daniach 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/2019 o miestnej dani v zneni VZN Č . 8/2020 zo dňa 
24. 09. 2020 a v zneni Č. 18/2020NZN zo dňa 30. 12. 2020 sa meni a doplň a takto: 

1. V Čl. 4 § 26 ods. (2) zn ie: 

"Platiteľ dane je povinný obci oznámi!' na predpisanom tlačive, ktoré je k dispozicii na mestskom úrade alebo 
na webovej stránke mesta, najneskôr v deň začatia poskytovania odplatneho prechodneho ubytovania 
ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiter 
dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dni odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného 
ubytovania. Platiter dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočnost[ rozhodujúcich pre určenie dane 
do 30 dni odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali." 

2. V Čl. 4 § 27 ods. (1) znie: 

"Každé zariadenie, v ktorom sa poskytuje prechodné Ubytovanie, je majiter povinný označi!' registračnou 
taburkou, ktorú si prevezme na oddeleni miestnych dani a poplatkov mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 
Uvedenú taburku je majiter zariadenia povinný umiestnit' na ubytovacom 7ariadeni vedra orientačného 
a súpisného či sla, resp. na inom z ulice jasne viditernom mieste: 

3. V Čl. 4 § 27 ods. (3) znie: 

"Platiter dane je povinný na účely tejto dane vies!' podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné 
prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osOb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej 
podobe formou evidenčnej knihy . ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, 
dátum narodenia, člslo a druh preukazu totožnosti, ktorým mOže by!' občiansky preukaz. cestovný pas alebo 
iný doklad preukazujúci totožnos!' daňovnika, dlžku pobytu (počet prenocovani) a ďalšie záznamy potrebné 
pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný vies!' prehradne a zápisy usporadúva!' postupne z 
časového hradiska podl'a vzniku daňovej povinnosti." 

15 ,,03· 2022 
4. V ČI. 4 § 28 sa doplni plsm. h) v zneni: 

Tolo vrrD b, záv. nariade'lie ho/ry v\,Y3SenČ dňa .... " .... 
"odldencov z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine: 

Čl. 2 Podpis prirr~!ora f,l~sla: . ~ .......... .. .. ...... " .. . 

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne zál~:~ ' nariadeni dňa 
10. 03. 2022 

2. VZN č. 2/2022NZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 



3. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2022NZN, ktorým sa meni a doplňa VZN Č. 9/2019 o miestnych daniach 
nadobúda účinnosť 01. 04. 2022. 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš sa mení a doplňa VZN Č . 
9/2019 o miestnych daniach v znení VZN Č. 8/2020 zo dňa 24. 09. 2020 a v zneni VZN Č. 18/2020 zo dňa 
30. 12. 2020. 

4. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia VZN Č. 9/2019 o miestnych daniach v znení neskorších zmien a doplnkov. 

t;fJ:; 
Ing. J Blcháč, PhD. 

pri átor mesta 
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