
VZN č. 9/2019NZN O miestnych daniach 

<úplné znenie> 

v znení VZN Č. 8/2020NZN zo dňa 24. 09. 2020 (účinnost" od 13. 10. 2020) 
v znení VZN Č. 18/2020NZN zo dňa 30. 12. 2020 (účinnost" od 01.01.2021) 
v znení VZN Č. 2/2022NZN zo dňa 10. 03. 2022 (účínnosť od 01. 04. 2022) 

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9/2019NZN mesta Liptovský Mikuláš 
o miestnych daniach 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov r o z hod Io, že V nadväznosti na ustanovenia zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpísov (ďalej len 
"zákon") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

§1 
Úvodné ustanovenie 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši podľa § 11 ods. 4 plsm. d) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadvaznosti na zákon Č. 582/2004 Z. z. zavádza 
s účinnost"ou od 1. januára 2020 tieto miestne dane: 
a) daň z nehnuteľnosti, 

b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie pri stroje. 

(2) Správca dane ustanovuje, že pre účely tohto všeobecne závazného nariadenia (ďalej len "VZN") jednotlivými 
katastrálnymi územiami mesta Liptovský Mikuláš sú: 
a) Benice, lľanovo, Plošlln, Svalý $tefan, 
b) Bodice, Demanová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky, 
c) Liptovský Mikuláš. 

§2 
Zdaňovacie obdobíe 

Zdaňovacím obdoblm miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), el, f), a poplatku 
uvedeného v § 1 ods. 2 je kalendárny rok. 

Čl. 1 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTi 

DAŇ Z POZEMKOV 

§3 
Základ dane 

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobenim výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pôdy za 1 m2
• 

§ 3a 
Hodnota pôdy a pozemkov 

(1) Správca dane ustanovuje na území mesta Liptovský Mikuláš hodnotu pozemku: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty sa stanovuje podľa hodnoty uvedenej 

v prllohe Č. 1 zákona Č. 582/2004 Z. z., 
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybniky s chovom rýb a ostatné hospodársky využivané 

vodné plochy sa stanovuje 0,12 €1m2 
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c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov sa stanovuje podra 

hodnoty uvedenej v prllohe č . 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 4,64 €Im' 
d) stavebné pozemky sa stanovuje podra hodnoty uvedenej v prllohe č. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. 46,47 €Im', 
e) pozemok, na ktorom je transformačná stanica alebo predajný stánok sa stanovuje pod ra hodnoty pre 

stavebné pozemky podra § 3 a ods. 1 písm. d) 

(2) Hodnota pôdy a pozemkov za 1 m' podľa § 3a ods. 1 písm. a) - orná pôda a trvalý trávny porast je stanovená 
pre katastrálne územia mesta liptovský Mikuláš nasledovne: 

Katastrálne územie 

a) Benice, 
b) Iranovo, 
c) Ploštín, 
d) Svätý Štefan, 
e) Bodice, 
f) Demänová, 
g) Liptovská Ondrašová, 
h) Okoličné, 
i) Palúdzka, 
il Ráztoky, 
k) Liptovský Mikuláš 

orná pôda 

0,2097 
0,1619 
0,1563 
0,1921 
0,1782 
0,1822 
0,2476 
0,1948 
0,1782 
0,1732 
0,2021 

trv. trávny porast 

0,0454 
0,0166 
0,0288 
0,0315 
0,0531 
0,0268 
0,0511 
0,0345 
0,0720 
0,0175 
0,0451 

(3) Hodnota pôdy a pozemkov za 1 m' pod ra § 3a ods. 1 písm. b) -lesné pozemky sa neberie do úvahy 
v prípade, že danovník hodnotu pozemku preukáže znaleckým posudkom. 

§4 
Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov je 0,56 %. 

DAŇ ZO STAVIEB 

§5 
Základ dane 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m'. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na 
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočitava prečnievajúca časť 
strešnej konštrukcie stavby. 

§ 5a 
Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje pre stavby na území mesta Liptovský Mikuláš ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 
začatý m' zastavanej plochy: 

Benice, lI'anovo, Ploštin, Svätý Štefan 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
d) samostatne stojace garáže, 
e) stavby hromadných garáži, 
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebnlctvu, 

stavby využlvané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

2 

0,144 € 

0,289 € 
0,455 € 
0,540 € 
0,540 € 
0,540 € 

1,740€ 

2,569 € 
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il ostatné stavby neuvedené v písmenách al až hl 

Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ráztoky 

al stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
bl stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 

cl chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
dl samostatne stojace garáže, 
el stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 
gl priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využivané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
adminístratívu, 

hl stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administratívu 
súvísiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnost'ou, 

il ostatné stavby neuvedené v písmenách al až hl 

Liptovský Mikuláš 

al stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
bl stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 

cl chaty a stavby na indívíduálnu rekreáciu, 
dl samostatne stojace garáže, 
el stavby hromadných garáži, 
fl stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou, 
gl priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využivané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
admínístratívu, 

hl stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnost'ou, 

il ostatné stavby neuvedené v písmenách al až hl 

(1 l Pri viacpodlažných stavbách podľa ods. 1 pism. hl sa ročná sadzba dane zvyšuje 
za každý aj začatý m' zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia o príplatok 

(2l Pri viacpodlažných stavbách podľa ods. 1 písm. al, bl, cl, dl, el, fl, gl, il sa ročná 
sadzba dane zvyšuje za každý aj začatý m' zastavanej plochy za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o pri piatok 

DAŇ Z BYTOV 

§6 
Základ dane 

0,996 € 

0,208 € 

0,414€ 
0,663 € 
0,829 € 
0,829 € 
0,829 € 

2,569 € 

3,647 € 
1,492 € 

0,249 € 

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

3,026 € 

4,391 € 
1,740€ 

0,275 € 

0,103 € 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového príestoru m2 . 

§7 
Sadzba dane 

(1 l Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m' podlahovej plochy bytu sa v 
jednotlivých katastrálnych územiach stanovuje nasledovne: 
al Benice, Iranovo, Plošlln, Svätý Štefan, 0,147 € 
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b) Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová, Okoličné , 

Palúdzka, Ráztoky 0,207 € 
c) Liptovský Mikuláš 0,248 € 

(1) Ročná sadzba dane za každý aj začatý m' podlahovej plochy nebytového priestoru ') slúžiaci ako garáž sa 
stanovuje na 1,071 € 

(2) Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru slúžiaci na iný účel sa 
stanovuje na 1,786 € 

§8 
Oslobodenie od dane 

Správca dane od dane z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov oslobodzuje: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, 
b) pozemky a stavby vo vlastnietve iného štátu uživané fyzickými osobami, ktoré poživajú výsady a imunitu 

podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmí Slovenskej republiky, za predpokladu, že je 
zaručená vzájomnosť, 

c) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastnietve cirkvi a náboženských spoločnosti registrovaných štátom, 
ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedecko-výskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, 

d) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastnietve štátu v správe 
štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedecko-výskumné účely, 

e) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na 
vedecko-výskumné účely , 

f) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na stredné 
vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 

g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú 
zdravotnú starostlivosť, 

h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža , 
i) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo 

vyhlásených ochranných pásmach s tretim a štvrtým stupňom ochrany, 
j) zariadenia na pracovnú rehabilitáciu občanov zo zmenenou pracovnou schopnosťou. 

§9 
Zníženie dane 

(1) Správca dane poskytuje zniženie dane z pozemkov vo výške 50 % takto: 
a) na pozemky, ktorých hospodárske využivanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie 

v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu 
žívotného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami , nadmerným emisným zaťaženim, na 
pozemky rekultivované investičným zúrodňovanim s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho 
rozpočtu , na rokliny , výmole, vysoké medze s kroviskami alebo s kamením, pásma ochrany prírodných 
liečivých zdrojov II. a III . stupňa a zdrojov prirodných minerálnych vOd II. a III. stupňa, na genofondové plochy, 
brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, 
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, 

b) na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby hmotnej núdzi2) , ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich 
osobnú potrebu. 

(2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50 % na: 
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, 

držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutim alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutim s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických 
osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastnictve fyzických osôb starš ich 
ako 70 rokov, fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutim alebo držiterov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutim, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutim 

') Nebytový priestor je zákonom čís!o 182/93 Z z o vlastníctve bytov definovaný ako miestnosť alebo súbor miestností ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené 
na iné účely ako na byvanie. Nebytový priestor nie Je prislušenstvom bytu ani spoločnou časťou domu ani spoločným zariadením domu 

2) Podra zákona č. 59912003 Z z. o pomocI v hmotnej núdzi. 
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S potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Fyzická osoba, ktorá 
požaduje úravu musí mat' trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši. 

c) Nárok dal'\ovníka na zníženie dane, ktorý presiahol vekovú hranicu 70 rokov sa považuje za uplatnený 
dosíahnutím takto ustanovenej vekovej hranice . 

Čl. 2 

DAŇ ZA PSA 

§ 10 
Predmet dane 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 

(2) Predmetom dane za psa nie je 
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely , 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastni alebo používa občan s t'ažkým zdravotným postihnut1m. 

§ 11 
Daňovnik 

Dal'\ovnlkom je fyzicka osoba alebo právnicka osoba, ktora je 
a) vlastnikom psa alebo 
b) držiterom psa, ak sa neda preukázat', kto psa vlastní. 

Zaklad om dane je počet psov. 

§ 12 
Základ dane 

§ 13 
Sadzba dane 

(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok na') 43,05 €, ktorá sa upravuje 
nasledovne: 
a) v bytovke (obytnom dome) 43,05 € 
b) v rodinnom dome 10,76 € 
c) za psa chovaného v podnikaterskom objekte 21,52 € 

(2) Takto určená sadzba dane piati za každého ďalšieho psa u toho istého dal'\ovnika. 

§14 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Dal'\ova povinnost' vznika prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal 
predmetom dane podľa § 10 ods. 1 a zaniká posledným dl'\om mesiaca, v ktorom pes prestal byt' predmetom dane. 

§ 15 
Znlženle dane 

Správca dane poskytuje znlženie dane za psa vo výške 50 % z vyrubenej dane ak daňovnlkomje osamelý dôchodca 
a vlastni k, fyzická osoba s t'ažkým zdravotným postihnutlm a fyzická osoba s t'ažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom. 

Správca dane ustanovuje oslobodenie: 

§16 
Oslobodenie 

(1) Od dane na základe žiadosti, oznámenia, lekárskeho potvrdenia je oslobodený vlastnik, ktorý: 
a) chová psov pre potreby ozbrojených a policajných zložiek, Slovenského Cerveného krlža a Horskej služby, 
b) si zobral psa z útulku. Od dane za psa mu vzniká oslobodenie na 1 rok, 
c) s autizmom, epilepsiou, mentálnou relardáciou, delskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom. 

(2) Oslobodenie od dane zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie. 

l) Povinnosti vlastn ika psa stanovuje zákon č. 282/2002 Z z . ktol'jm sa upravu;ú niektClé podmienky držania psov 
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§17 
Známka pre psa 

(1) Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa (dalej len .známka"). 
(2) Daňovník je povinný zabezpečil', aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosl' psa 

Známka je neprenosná na iného psa. 
(3) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný oznámil' správcovi dane do 14 dní odvtedy, čo 

odcudzenie, zničeníe alebo stratu známky zíslil, na tlačive: "Strata známky" (príloha Č. 1). Správca dane za 
poplatok 2 EUR vydá daňovníkovi náhradnú známku. 

Čl. 3 

DAŇ ZA UŽíVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 18 
Predmet dane 

(1) Dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva. 
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Takými 

pozemkami sú najma pozemky, na ktorých sú zriadené prirahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, všeobecne 
prístupné a užívané ulice, cestičky pre chodcov a cyklistov, verejné parkoviská vo vlastníctve mesta, odstavné 
plochy prirahlé k bytovým domom, nástupné ostrovčeky a nástupištia verejnej autobusovej dopravy, spevnené 
rozptylové plochy pred objektmi občianskeho vybavenia, námestia, trhoviská, plochy verejnej zelene'), verejne 
pristupné rozptylové plochy prirahlé k športoviskám a rekreačné plochy. Verejným priestranstvom na účely tohto 
nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podra osobitného zákona. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na ktoré je verejné 
priestranstvo určené. Takým užívaním je najma umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb. 
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, ak sa na jeho umiestnenie na verejnom priestranstve 
nevydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, vystavenie tovaru pred 
prevádzkarňou a podobne. Osobitným užlvanlm verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva 
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

(4) Sezónnou terasou alebo letnou terasou sa rozumie vymedzený priestor na verejnom priestranstve so súhlasom 
mesta, ktorý organizačne , priestorovo a technologicky patrí k prilahlej prevádzkarni. V dočasne vymedzenom 
priestore, v ktorom mOžu byl' umiestnené len stoly, stoličky, slnečníky a prenosné kvetináče, sa poskytujú 
rovnaké služby a za rovnakých podmienok ako v prevádzkarni. Maximálna rozloha sezónnej terasy je 80 m'. 
Umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy, mOže byl' len v priestore pred stálou podnikaterskou 
prevádzkou, ku ktorej prislúcha a tak, aby neobmedzovala bežné uživanie verejného priestranstva. Sezónna 
alebo letná terasa musí byl' umiestnená v minimálnej vzdialenosti 2 m od priečelia budovy, 1,5 m od vonkajšej 
hrany pozemnej komunikácie a v minimálnej vzdialenosti 1,50 m od vonkajšej hrany telesa mestskej fontány. 

(5) Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym prácam, najma stroje, 
zdvihacie zariadenia, rúrkové lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny, kontajnery. 

(6) Predajným zariadením je stánok s dočasným stanovíšl'om a prenosné predajné zariadenie, ktorým sa rozumíe 
predajný stOl, pult, stojan, roznáškový kOš, ložná plocha vozidla, pojazdná predajňa a pod. 

(7) Skládkou sa rozumie skládka drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku 
uskutoMovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave 
alebo odstraňovaní stavieb"). Skládkou podra tohto ustanovenía sa rozumíe aj krátkodobé sústreďovanie starých 
a nepotrebných vecí na verejnom priestranstve. 

(8) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného 
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzíckej osoby oprávnenej na podníkanie 
a fyzickej osoby I'ažko zdravotne postihnutej, ktorý je vyznačený dopravnými značkami"). Trvalým parkovaním je 
aj súvíslé státie starého vozidla'), obytného automobilu alebo obytného prívesu na tom istom míeste. 

(9) Vystavením tovaru pred prevádzkou na dočasne vymedzenom priestore sa rozumie vystavenie len takého tovaru, 
ktorý patrí k prirahlej prevádzkarni a súvisí s jej činnosl'ou. Dočasne vymedzený priestor na vystavenie tovaru 
nesmie byl' ohraničený žiadnym prenosným alebo trvalým zaríadením a objektom. 

4) VZN č . 6/2007NZN o verejnej zeleni. 
~) Zákon č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebny Zákon) v zneni neskorších predp.so~ , 
' )Zákon č 612009 o cestnej premávke v znení neskoršich predpisov 
~)Zákon č . 22312001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorších predpisov . 
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(10) Dlhodobo stojace vozidlo je vozidlo vo vlastnictve alebo v užívaní fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa 
a právnickej osoby parkujúce mimo vyhradeného príestoru z verejného priestranstva ako parkovísko pre určité 
vozidlo podľa § 21 ods. (14) písm. a) tohto nariadenia, ktoré na verejnom priestranstve súvisle na tom ístom 
mieste parkuje, alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 30 za sebou nasledujúcich 
dni. 

(11) Dlhodobo stojace vozidlo je vozidlo vo vlastníctve alebo v uživani fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa 
a právnickej osoby, parkujúce mimo vyhradeného priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité 
vozidlo podľa § 21 ods. (14) písm. a) tohto nariadenia, ktoré na verejnom priestranstve súvisle na tom istom 
mieste parkuje, alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 30 za sebou nasledujúcich 
dni, ak ide o vozidlo bez evidenčného člsla, alebo o vozidlo trvale alebo dočasne vyradené z evidencie vozidiel. 

§ 19 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

§20 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m'. 

§ 21 
Sadzba dane 

Sadzba dane za uživanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m' osobitného uživania verejného 
priestranstva a za každý aj začatý deň. Správca dane ustanovuje sadzbu dane: 

(1) Sadzba dane za umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy 
a) v dobe od 1. 4. do 31. 10. bežného roka 
b) v dobe od 1.11 . do 31.3. bežného roka 

Minimálna doba umiestnenia sezónnej terasy alebo letnej terasy je 7 dni. 

0,010 €/m'/deň 
0,015 €/m'/deň 

(2) Ak predmetom pohostinských služieb, reštauračných služieb alebo rýchleho občerstvenia v prevádzke je aj 
predaj liehovín, destilátov, piva, vina a iných 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 
b) v dobe od 1. 11 . do 31. 3. bežného roka 

(3) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
a) opravu a úpravu veci 
b) poskytovanie iných služieb 

(4) Sadzba dane za umiestnenie zariadeni 

0,010 €/m'/deň 
0,085€/m'/deň 

0,166 €/m'/deň 
0,498 €/m'/deň 

a) na poskytovanie jedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste 
0,830 €/m'/deň 

b) na poskytovanie piva a vlna určených na priamu konzumáciu na mieste 
3,350 €/m'/deň 

(5) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia určeného na 
a) predaj drobných umeleckých predmetov, suvenírov a drobných remeselných výrobkov 

b) predaj kníh, dennej a periodickej tlače 
c) sezónny predaj príesad kvetín a priesad zeleniny, kvetín a vencov 
d) predaj potravinárskych výrobkov 
e) predaj zeleniny, ovocia, orechov a lesných plodov 
f) predaj žrebov okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérii 
g) predaj spotrebných výrobkov 

(6) Sadzba dane za umiestnenie predajných zariadeni počas prlležitostných trhov 
(pre "Stoličné dni" a "Mikulášske trhy" určuje podmienky predaja osobitný predpis") 
a) predaj potravinárskych výrobkov, zeleniny a ovocia 
b) predaj spotrebných výrobkov 

0,332 €Im'/deň 
0,498 €Im'/deň 
0,664 €Im'/deň 
1,328 €Im'/deň 
1,660 €/m'/deň 
2,324 €/m'/deň 
3,319 €/m'/deň 

2,656 €Im'/deň 
8,298 €/m'/deň 

8) VZN Č . 11/2004 o trhovom poriadku a podmienkach predaja vyrobkov a poskytovama stužieb na trhovom mlKteo - pri:ežltostné trhy . Stoličné dr1l" a .Mlkulátske 
trhy·, 
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(7) Sadzba dane za umiestnenie zariadeni služieb počas príležitostných trhov 

(pre " Stoličné dni" a "Mikulášske trhy" určuje podmienky poskytovania služieb osobitný predpis· ) 
a) predaj jedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste 

5,311 €lm'/deň 
b) predaj jedál, piva, vina, liehovin a destilátov určených na priamu konzumáciu na mieste 

c) na plnenie balónov 
(8) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

a) na účely propagačné a prezentačné 
b) na účely prezentácie drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných 

výrobkov, kvetín a výrobkov z kvetín na okrasné účely, priesad kvetín a 
priesad zeleniny na verejnom priestranstve, ktoré je priľahlé k stánku s trvalým 
stanovíšt'om alebo priľahlé k prevádzkarni 

c) na účely vystavenia tovaru, ktorý patri k prirahlej prevádzkarni a súvisí s jej 
činnost'ou v celkovej ploche do 6 m' 

d) na účely vystavenia tovaru, ktorý patri k priľahlej prevádzkarni a súvisí s jej 
činnost'ou za každý aj začatý m' nad 6 m' celkovej plochy 

(9) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu (varieté a artistické produkcie) 

(10) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia lunaparku 
(11) Sadzba dane za umiestnenie iných atrakcií 
(12) Sadzba dane za umiestnenie 

a) dočasnej skládky 
b) kontajnera 
c) stavebného zariadenia ( statické, pojazdné lešenie, mobilné plošiny, 

zdvlhacie zariadenia, dočasné oplotenie a pod.) 

(13) Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých paliv, 
ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24 hodin 

(14) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla 

7,303 €/m'/deň 
0,996 €lm'/deň 

2,950 €/m'/deň 

0,010 €lm'/deň 

0,010 €lm'/deň 

0,053 €lm'/deň 
0,083 €lm'/deň 
0,166 €lm'/deň 

0,199 €lm'/deň 
0,133 €lm'/deň 

0,066 €lm'/deň 

0,166 €lm'/deň 

a) vyhradenie priestoru 12 m' z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo 
0,100 €lm'/deň 

Minimálna doba vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo je 2 roky . 

b) vyhradenie priestoru 12 m' z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo taxislužby 
0,045 €lm'/deň 

c) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže 0,053 €lm'/deň 
d) umiestnenie sklápacej prenosnej garáže, ktorej uživateľom je dôchodca 

e) umiestnenie starého vozidla 
f) za súvislé státie obytného automobilu a obytného privesu 

(15) Sadzba dane za dlhodobo stojace vozidlo 

0,007 €lm'/deň 
0,266 €lm'/deň 
0,166 €lm'/deň 

a) trvalé parkovanie dlhodobo stojaceho vozidla, ktoré je definované v § 18 ods. (10) 1,20 €tm'/deň 

b) trvalé parkovanie dlhodobo stojaceho vozidla , ktoré je definované v § 18 ods. (11) 1,80 €lm'/deň 

(16) Sadzba dane za iné uživanie verejného priestranstva, ako je uvedené v ako je uvedené 
v § 21 ods. 1 až ods. 15 

1,659 €lm'/deň 

§22 
Vznik a zánik daňovej povinností 

Daňová povinnost' vzniká dňom začatia osobitného uživania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 
osobitného užlvania verejného priestranstva. 

§ 23 
Oznamovacia povinnosť, vyrubeníe dane a platenie dane 

8 



VZN t . 9/2019NZN o miestnych daniach 
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovI dane najneskOr 

v deň vzniku daňovej povinnosti. 
(2) Podmienkou na poskytnutie povolenia na užívanie verejného priestranstva je preukázanie potvrdenia o tom, že 

žiadater nemá žiadne nedoplatky voči mestu na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. 
(3) Mesto vyrubi daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dni odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia . 
(4) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dni odo dňa zániku 

daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni , za ktoré bola daň zaplatená. 
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovnik v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi. 

§24 
Oslobodenie od dane 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie: 
a) od dane podra § 21 ods. 12, písm. a) ak sústreďovanie skládky prebieha súčasne s jej nakladanim a odvozom 

na náklady uživatera 
b) od dane podra § 21 ods. 14 pism. c) a pism. d) vlastníkovi sklápacej prenosnej garáže, ktorý v nej trvalo 

parkuje vlastné vozidlo a je vlastnikom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným 
postihnutim (model Európskej únie), 

c) od dane podra § 21 ods. 12, pism. c) 
1) ak dôvodom je umiestnenie lešenia za účelom zateplenia bytových domov, 
2) ak dôvodom umiestnenia stavebného zariadenia je potreba bez prieťahov vykonať zabezpečovacie práce 

alebo nevyhnutné práce spojené s údržbou stavby; umiestnenie stavebného zariadenia však nesmie 
prekročiť lehotu 10 dní po sebe nasledujúcich, vrátane navrhnutého času na montáž, resp. demontáž, 

d) od dane podra § 21 ods. 5 a ods. 8 
1. akciám, kde je daňovnikom zdravotnícke alebo sociálne zariadenie, školské zariadenie, mestská 

prlspevková organizácia, Slovenský červený križ, občianske združenie, ktorého cieľom podľa stanov je 
ochrana prirody a krajiny, 

2. podujatiam, ktorých organizátorom je zdravotnicke alebo sociálne zariadenie, školské zariadenie, 
mestská prispevková organizácia, Slovenský Cervený križ, občianske združenie, ktorého cierom podľa 
stanov je ochrana prirody a krajiny. 

e) od dane na kultúrnu alebo športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, 
f) od dane podľa § 21 ods. 14 plsm. a) pre ťažko zdravotne postihnuté osoby (tzP) fyzické osoby 

nepodnikajúce. 

(2) Správca dane poskytne oslobodenie od dane za osobitné uživanie verejného priestranstva uvedené v § 24 
rozhodnutím mesta. 

Čl. 4 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§25 
Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadeni 1,00 €. 

§26 
Oznamovacia povinnost' a platenie dane 

Správca dane ustanovuje: 
(1) Platiterom dane je prevádzkovater zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje. 
(2) Platiter dane je povinný obci oznámiť na predpisanom tlačive, ktoré je k dispozicii na mestskom úrade alebo na 

webovej stránke mesta, najneskOr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu 
kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiter dane povinný obci 
oznámiť najneskOr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane 
je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dni odo dňa , keď tieto 
skutočnosti nastali. 

(3) Daňovnik je povinný predložiť na predpísanom tlačive hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osOb 
štvr1'ročne a to do 10.1.,10.4.,10.7.,10. 10. kalendárneho roka. 

(4) Daň za ubytovanie sa platí na účet správcu dane a hotovosťou alebo platobnou kartou do 300 eur do pokladne 
mestského úradu. 
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(5) Daň odvádza platiteľ bez vyrubenia štvrťročne a to do 15.1., 15. 4., 15. 7., a 15. 10. kalendárneho roka. 
(6) Platiteľ je povinný pri platbe na účet správcu dane uviesť: desaťmiestny variabilný symbol v tvare ,,153xxxxxxx", 

pričom prvé tri číslice 153 označujú druh miestnej dane a ďalšie číslice označujú pridelené evidenčné číslo , ktoré 
bolo platiteľovi dane za ubytovanie pridelené správcom dane pri vzniku daňovej povinnosti dokumentom 
"Oznámenie o prideleni variabilného symbolu." Číslo účtu, variabilný symbol a konštantný symbol sú definované 
v uvedenom oznámeni. 

(7) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad pre daňovníka o zaplatení 
dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, dátum odkedy 
a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie. 

§ 27 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane z ubytovania 

Správca dane stanovuje: 
(1) Každé zariadenie, v ktorom sa poskytuje prechodné ubytovanie, je majiteľ povinný označiť registračnou tabuľkou, 

ktorú si prevezme na oddelení míestnych daní a poplatkov mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Uvedenú 
tabuľku je majiteľ zariadenia povinný umiestniť na ubytovacom zariadení vedľa orientačného a súpisného čísla, 
resp. na inom z ulice jasne viditeľnom mieste. 

(2) Po zániku daňovej povinnosti je majiteľ zariadenia povinný registračnú tabuľku vrátiť mestskému úradu do 30 dní 
od zániku daňovej povinnosti. 

(3) Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osOb, ktorým bolo odplatné 
prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe 
lormou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum 
narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad 
preukazujúci totožnosť daňovníka, dlžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne 
určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hradiska 
podľa vzniku daňovej povinnosti. 

§ 28 
Oslobodenie od dane 

Správca dane ustanovuje oslobodeníe od dane pre: 
a) vlastníka objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na území mesta, jeho manželka (manžel), 

príbuzného v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti, 
b) príbuzného v priamom rade, súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto osOb 

a ich deti, 
c) ubytovaných s trvalým alebo prechodným pobytom v Liptovskom Mikuláši. 
d) nevidomé osoby, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu 
e) osoby do 10 rokov veku, 
I) študentov prechodne ubytovaní v študentských domovoch a domovoch mládeže, 
g) ubytovaných v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne, zdravotné, školské a charitatívne služby, 
h) odídencov z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 

Čl. 5 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§29 
Sadzba dane 

(1) Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za jeden predajný automat a kalendárny rok 43,05 €. 
(2) Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje, sadzba sa zvyšuje na 

182,98 €. 
§ 30 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 
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Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov v rozsahu údajov: 
a) výrobné číslo prístroja, 
b) dátum začatia prevádzkovania prlstroja, 
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny 

zástupca, prevádzkovateľ). 

§ 31 
Označeníe predajných automatov 

Prevádzkovateľ je povinný označíť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov 
a) názov firmy, príp. meno podnikateľa , 
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

Čl. 6 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRiSTROJE 

§ 31 
Sadzba dane 

Sadzbu dane ustanovuje správca dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 182,98 €. 

§ 32 
Spôsob vedenía preukaznej evídencíe na účely dane 

Daňovník je povínný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov v rozsahu údajov: 
a) výrobné číslo prístroja, 
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja, 
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, síd lo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny 

zástupca, prevádzkovater). 

§ 33 
Označenie nevýherných hracích prístrojov 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hraci prístroj štítkom s uvedením týchto údajov 
a) názov firmy, príp. meno podnikatera, 
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

Čl. 7 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 34 
Použitie označenej a neoznačenie platby 

1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane podľa § 1 ods. 1 a 2 tak, že vo variabilnom kóde použije 
číslo rozhodnutia; ak platbu neoznačí, mesto ju použije podľa ods. 2. 

2) Správca dane neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane po lehote 
splatnosti podľa § 1 ods 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu 
exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej 
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dane po lehote splatnosti podľa § 1 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich 
úhradu v poradí ich výšky vzostupne. 

3) Ak nemožno neoznačenú platbu použiť, správca dane daňový preplatok vráti na základe písomnej žiadosti do 
60 dni od doručenia žiadosti. 

§35 
Príznanie k dani z nehnutel'ností, k daní za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracíe 

pristroje 

(1) Priznanie k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová 
povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podra stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník nie 
je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor 
v bytovom dome oslobodený od dane podra § 8 ods. 1 písm. a) a b) tohto VZN. 

(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia , daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla 
daňová povinnosť najneskôr do 30 dni odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

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

§36 
Vyrubeníe dane z nehnutel'ností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie 

prístroje 

Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať . 

§37 
Splatnosť a plateníe dane v splátkach 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prlstroje sú 
splatné v termínoch uvedených v rozhodnutiach. 

(2) Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 33,- € a u právnických osôb nižšia ako 333,- € je 
splatná jednorazovo do 31. mája zdaňovacieho obdobia. 

(3) Vyššia vyrubená daň než je uvedené v predchádzajúcom odseku je splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá 
do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia, druhá do 30. septembra zdaňovacieho obdobia. 

(4) Vyrubená daň za psa je splatná jednorazovo do 31. mája zdaňovacieho obdobia. 
(5) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku . 

Čl. 8 

Zrušovacíe ustanovenie 

Ruší sa Všeobecne závazné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008NZN 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.ll/2013 zo dňa 12. 12. 2013 (účinnosť od 1.1.2014) 
v zneni VZN Č. 7/2016 zo dňa 12. 5. 2016 (účinnosť od 1. 6. 2016) 
v zneni 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 zneni VZN Č. 7/2017 zo dňa 17. 08. 2017 (účinnosť od 4.9.2017) 
v zneni VZN Č. 13/2017 zo dňa 14. 12. 2017(účinnosť od 1. 1. 2018) 
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V zneni VZN Č. 6/2018 zo dňa 10. 12. 2018 (účinnost" od 1. 1, 2019) 

Čl. 9 

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadeni dňa 
19.09.2019. 

2. Toto VZN Č. 9/2019NZN o miestnych daniach nadobúda platnost" dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9/2019NZN nadobúda účinnost" 1. januára 2020. 
4. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/2020NZN nadobúda účinnost" 13. októbra 2020. 
5. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 18/2020NZN nadobúda účinnost" 1. januára 2021. 
6. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2022NZN nadobúda účinnost" 1. apríla 2022. 

13 



VZN t . 9I20191VZN o mleslnych danla<:h 
Prlloha Č. 1 

MESTO Liptovský Mikuláš 
Mestsky úrad v liptovskom Mikuláši, Stúrova 1989/41 , 031 42 liptovsky Mikuláš 

STRATA ZNÁMKY 

Údaje o vlastnikovi psa 

Titul : ...... ...... ......... Meno:.. ... ............................... PriezviSko: .............. ... ........................................... .. 

Rodné člslo: ............................................................. . 

Ulica: ........ ... ..... .. ............. .. ............. .. ........... .. .............................................................. . 

Mesto: ........ ........ .. ......................... .. ........................... . psC: .................................. . 

Telefón: .................................................................. . 

E-mail: ... ................................................................. .. 

Údaje o psovi 

Meno psa: .................................. .................. .. Plemeno psa: ................................ ...................... ........ .. .. 

ClslO predchádzajúcej (stratenej) známky: ..... 

Dátum straty známky: ........................... ................ . 

Dôvod žiadosti o vydanie novej známky (strata známky, poškodenie známky ...... ): 

V Liptovskom Mikuláši, dňa : .. ............................. .. 
Podpis daňovnika 

Cislo novej známky: .... .. ......................... .. .. .. .. .... .. ... .. .. .. . 

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie novej známky 

V Liptovskom Mikuláši, dňa ...................... .. 
Podpis daňovnika 

Cestne prehlasujem, že v dokumente som uViedol presné. pravdivé a úplné Údaje. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informáCie 
neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 
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