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DODATOK č. 1 

 K VŠEOBECNE    

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE   Liptovská Osada  

č. 02/2014 
 

 

o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada 
 a časti Korytnica 

 
 
 

 

                                                                          

 

 



 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 

4 ods. 3 písm. c), §6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a v zmysle ustanovení §2 ods. 1 a 2, §8 ods.2, §12 ods. 2 a3, §16 ods. 2, §17 ods. 2,3 a 4,§ 

29, § 36,§ 43, § 51,§ 59,§ 83,§ 98, §98a ods. 1 a § 99 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) vydáva tento  

 

 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovská Osada 

č. 02 / 2014 
 

o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica 

 

Čl. I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Osada č. 02/2014 o miestnych daniach na 

území obce Liptovská Osada  a časti Korytnica sa mení a dopĺňa nasledovne :  

 

1. V I.časti v § 9  bod 3a,3b sa mení :  

 

a) fyzickým osobám, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím  alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom, ktoré sú v ich vlastníctve a slúžia na ich trvalé bývanie .  

 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž  vo vlastníctve 

fyzických osôb, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 

dopravu.  



 
 

 

2. V II.časti  v § 11 dopĺňa bod 4 :  

 4 . Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní alebo jeho                   

držiteľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.  

5 .  V prípade, že fyzická osoba vlastní alebo je držiteľom viacerých psov,  oslobodenie sa                                                                                                    

poskytne len na jedného z nich. 

6. Dokladom preukazujúcim nárok na oslobodenie od dane za psa je fotokópia platného 

preukazu ZŤP, ZŤP/S.  

 

ČI.II 

 

1. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovská Osada  č.  

02/2014  o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica bol 

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade číslo  105/2015  

dňa  14.12.2015   .  

 

2. Účinnosť nadobúda dňom  01.01.2016 

 

 

                                                                                            Ing. Róbert Kuzma  

                                                                                                 starosta obce  

 


