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 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.  10/2021, 

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    16.12.2021   uznesením č. 30/30. 
 
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť dňom 1. januára 2022. 
 
V Levoči dňa  22.12.2021 
 
                                                                                                                                 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                                                               primátor mesta 
Dátum zverejnenia: 22.12.2021 
Dátum účinnosti: 01.01.2022 
 


