
Mestské zastupitelstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1 990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1 990 Zb.) v spojení s ustanovením
podia 43 zákona NR SR Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (d‘alej len zákon Č. 582/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

Č. 912022 mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 12.12.20220 miestnych daniach,
ktorým sa mení a doplňa Všeobecne závázné nariadenie Č. 912019 o miestnych daniach

či. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2019 o miestnej dani v znení VZN Č.
8/2020 zo dňa 24.09.2020 (účinnost‘ od 13. 10. 2020), Č. 18/2020 zo dňa 30.12.2020 (účinnost‘ od
01.01.2021), ač. 2/2022 zo dňa 10.3.2022 (účinnost‘ od 01.04.2022) sa mení a dopÍňa takto:

1. v Čl. 1 3a sa dopÍňa odsek (4), v nasledovnom znení:

„Hodnota pozemku podia 3a ods. I písm. d) sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom nie starším ako tri mesiace pred vydaním právoplatného
stavebného povolenia, predloženým najneskór v lehote podl‘a 99a ods. I alebo ods. 3
alebo 99b ods. 3. Správca dane móže dat‘ vyhotovit‘ na vlastné náklady kontrolný znalecký
posudok. Správca dane pri výpočte dane použije vyššiu hodnotu zistenú zo znaleckých
posudkov,“

2. v Čl. 1 4 sa ročná sadzba dane 0,56% upravuje na 0,60%,

3. v Čl. 1 5a sa na konci dop[ňa nasledovný text:

„Správca dane určuje vo všetkých katastráinych územiach mesta Liptovský Mikuláš
koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb uvedené v 10 ods.
I zákona č. 582I2004 Z.z. (stavby uvedené v 5a VZN Č. 9I2019) ak sú stavbami podl‘a 12
ods. 8 zákona č. 582I2004 Z.z. (neudržiavané stavby) vo výške 10“.

4. V Čl. 2 10 ods. (2) sa dopÍňa písmeno d) v nasledovnom znení:

„pes, ktorého vlastníkom aiebo držitei‘om je odídenec podl‘a osobitného predpisu. 21a)

Odkaz pod Čiarou znie:

21a) 2 písm. j) zákona Č. 480I2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. V Čl. 2 13 ods. (1) bod b) sa sadzba dane za jedného psa v rodinnom dome za kalendárny
rok upravuje z 10,76 € na 15,00 €.

Čl.2

1. Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 12. 12. 2022.

2. VZN Č. 9/2022NZN nadobúda platnost‘ dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
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3. Všeobecne závšzné nariadenie Č. 9 /2022/VZN, ktorým sa menĺ a dop[ňa VZN Č. 9/2019 O

miestnych daniach nadobúda účinnost‘ 01. januára 2023. 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, Č. 18/2020 zo dňa 30,12,2020, Č. 2/2022 zo
dňa 10.3.2022.

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