
Návrh 

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisova ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z.. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady adrobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LEVOČA č. xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
20/2015, v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) sa mení takto: 

V Čl. 1 – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

DAŇ Z POZEMKOV, §3 Sadzba dane, v písm. b) až e) sa mení:  

b)záhrady vo výške0,90% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,90 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy vo výške 1,00 % 

e) stavebné pozemky vo výške 0,90 % 

V Čl. 1 – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

DAŇ ZO STAVIEB, §4 Sadzba dane, v písm. d) až i) sa mení: 

d) 1,0 eur pre samostatne stojace garáže 

e) 1,0 eur pre stavby hromadných garáží  

f) 1,0 eur pre stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou  

g) 2,2 eur pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  

h) 2,2 eur pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  

i) 1,1 eur pre ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

V Čl. 1 – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

DAŇ Z BYTOV § 5 Sadzba dane, v písm. b) a c)  sa mení:  

 Správca dane určuje na území mesta Levoča ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za 
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov v bytovom dome takto:  

b) 1,0 eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž a ostatné  

c) 2,2 eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 



 

V Čl. 3–DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 
§ 10Sadzba dane, sa mení a dopĺňa 
 
1.4.  trvalé užívanie verejného priestranstva   (vyhradené miesto): 
- vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného priestranstva pre osobné auto, 
   obytný príves  - mimo Námestia Majstra Pavla 0,0457 eur/m2/deň 
                                                           0,0457 eur/m2/deň x 365 dní x 15 m2 = 250,00 eur/rok                                                                                      
 
 
1.4.1 O vyhradené miesto mimo parkovísk s plateným státím (Námestie Majstra Pavla) osôb ŤZP 
požiada žiadateľ (osoba ŤZP alebo zákonný zástupca) písomnou formou na tlačive zverejnenom na 
webovom sídleMesta Levoča (www.levoca.sk). Vyhradené miesto môže byť pridelené osobe ŤZP, 
ktorá:     

a) má trvalý pobyt na ulici, kde má byť vyhradené miesto, 
b) je podľa posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPPSVaR“) odkázaná na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 
c) má podľa posudku ÚPSVaR v oblasti mobility obmedzenú alebo zníženú schopnosť pohybu, 
d) je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky 

motorového vozidla,  
e) je držiteľom osvedčenia o evidencií motorového vozidla, prípadne žije v spoločnej 

domácnosti s držiteľom osvedčenia o evidencii. 
1.4.2 K žiadosti je potrebné doložiť: 

a) fotokópiu preukazu osoby ŤZP (obojstranne), 
b) fotokópiu komplexného posudku ÚPSVaR, 
c) fotokópiu parkovacieho preukazu vydaného ÚPSVaR (obojstranne), 
d) fotokópiu osvedčenia o evidencií motorového vozidla,  
e) situačný náčrt návrhu umiestnenia vyhradeného miesta. 

1.4.3 Mesto Levoča si vyhradzuje právo na určenie vyhradeného miesta. Mesto Levoča si 
vyhradzuje právo nepovoliť vyhradené miesto hlavne ak: 

a) to už neumožňuje dopravná situácia, 
b) je na parkovisku pred bytovým domom menej ako 10 parkovacích miest, 
c) vyhradením parkovacieho miesta môže dôjsť k narušeniu plynulosti cestnej premávky, 
d) o tom rozhodne príslušný cestný správny orgán. 

1.4.4 Mesto Levoča má právo zrušiť vyhradené miesto, ak si to vyžaduje verejný záujem. O zrušení 
bude  Žiadateľ vopred informovaný. 
1.4.5 Dopravné značenie zrealizuje žiadateľ na vlastné náklady. Dopravné značky musia svojím 
vyhotovením zodpovedať STN 01 80 20 a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
1.4.6 V prípade zmeny komplexného posudku, zmeny trvalého bydliska alebo úmrtia, je nutné 
danúskutočnosť nahlásiť na MsÚ Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a 
životného prostredia, stavebný úrad do 10 dní. 
 

-  vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného priestranstva  pre osobné auto, 
    obytný príves na Námestí Majstra Pavla (centrum mesta) 
 sa neposkytuje 
- vraky motorových vozidiel a vozidlá bez EČV (bez povolenia): 

- osobné auto  0,20 eur/m2/deň 
- nákladné auto, autobus, vlečka, traktor, obytný príves 0,30 eur/m2/deň 



 

V Čl. 7 – POPLATOK, §22 Sadzba poplatku, ods. 1 sa mení:  

1. Sadzba poplatku na celom území mesta Levoča pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v 

meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť je: 0,0685 

eur za osobu a kalendárny deň. 

V Čl. 7 – POPLATOK, §22 Sadzba poplatku, ods. 2 sa mení:  

2. Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva 

vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je: 0,029 eur za liter pri 

použití všetkých druhov zberných nádob:- zberné vrece o objeme 100 litrov - zberná nádoba o objeme 

110 litrov - zberná nádoba o objeme 120 litrov - zberná nádoba o objeme 240 litrov - zberná nádoba o 

objeme 1100 litrov (maloobjemový kontajner) - zberná nádoba o objeme 5000 litrov a 7000 litrov 

(veľkoobjemový kontajner)  

 

 

Vyvesené: 05.11.2019 

Zvesené: 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 

navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Adresa: Mesto Levoča, Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, alebo mesto@levoca.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


