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Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení  
 

vydáva pre územie mesta Levoča 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č. 8/2017 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

  
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 
(ďalej len nariadenie).    
 

 
Článok 2 

 
Nové znenie § 22 Sadzba poplatku 

 
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: 0,0575 eur za osobu a kalendárny 
deň.  
2) Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých 
komunálnych odpadov  je:  
0,0250 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)  
 
3) V meste Levoča je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Sadzba poplatku za drobný 
stavebný odpad je 0,038 eur/kg bez obsahu škodlivín. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 33/18 

zo dňa 14.12.2017. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a 

účinnosť 1.1.2018.  
 
V Levoči dňa 15.12.2017 
               
  
                                                                                      JUDr. Lýdia Budziňáková 
                                                                                     zástupkyňa primátora mesta 
 

 

Vyvesené: 15.12.2017  

Zvesené:    ................ 

Dátum účinnosti: 1.1.2018 
 
 


