
Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanoveniami  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a  
drobné   stavebné  odpady v znení neskorším predpisov  
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  č.   /2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 
10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

 

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

 

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

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: 0,0822 eur za osobu a 
kalendárny deň.    
 

V Čl. 7 – POPLATOK, § 23 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku, ods. 2, písm. d) sa mení a znie: 
2) Mesto Levoča na základe písomného oznámenia zníži poplatok  poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba,  ktorá 
má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, 
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava ale nezdržiaval na územní mesta 
  d) o 75% poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky na základe predložených      
         dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne vyplýva doba pobytu poplatníka mimo mesta       
        Levoča: 

 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území iného štátu, alebo 
 potvrdenie príslušného úradu o pobyte na území iného štátu, alebo 
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo 
 iný doklad preukazujúci pobyt v zahraničí. 

 
V Čl. 7 - POPLATOK, § 23 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku, ods. 3, písm. a) sa mení a znie: 
3) Mesto Levoča na základe písomného oznámenia odpustí poplatok poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba,  ktorá 
má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže bez pochybností na 
základe podkladov, že 365(366) dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta 
 a) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky na základe predložených 
dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne vyplýva doba pobytu poplatníka mimo mesta Levoča: 

 potvrdenie príslušného úradu o pobyte na území iného štátu, alebo 
 iný doklad preukazujúci pobyt v zahraničí. 

 
V Čl. 9 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, §27, ods. 2 sa mení: 
3) Mestské  zastupiteľstvo   Mesta   Levoča sa   na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení  č.  /2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení 
VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY uznieslo dňa       uznesením č.  
 
 
 
 
Vyvesené: 01.12.2021 
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 
 


