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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 
 

v y d á v a   
 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE  MESTA  

Č. 20/2015 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 
 

§ 1 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1)  Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o ,   že v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z. z.. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   
z a v á d z a     m i e s t n e   d a n e    a  m i e s t n y   p o p l a t o k   z a   k o m u n á l n  e   o d p a d y  a   d r o b n 
é   s t a v e b n é od p a d y . 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní: 

a) daň z nehnuteľnosti, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za nevýherné hracie prístroje, 
f) daň za predajné automaty. 

3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho  

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (ďalej len „poplatok“) 

 

Čl. 1 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

 

DAŇ  Z POZEMKOV 

§ 2 
Základ dane 

1. Správca dane pre výpočet dane z pozemkov na území mesta Levoča používa ako základ dane z pozemkov 
hodnotu pozemku uvedenú v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku  
 
2. Správca dane určuje na území mesta Levoča hodnotu pozemku za  

 - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky 

    -  využívané vodné plochy vo výške 0,30 eur/m2 

 

3. Správca dane v k.ú. Závada určuje hodnotu pozemku za  

- ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,1014 eur/m2 
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§ 3 

Sadzba dane  
 
Správca dane určuje na území mesta Levoča ročnú sadzbu dane z pozemkov pre   
      a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške 1% 
      b) záhrady vo výške 0,60%    
      c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,65%  
      d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné    
          hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,5%  
      e) stavebné pozemky vo výške 0,5% 
 
 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 4 
Sadzba dane 

 
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb pre všetky stavby, ktoré sú predmetom dane zo stavieb na 
území mesta Levoča: 
a)  0,22 eur  pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
b) 0,28 eur pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
c)  0,80 eur pre chaty a stavby na  individuálnu rekreáciu 
d)  0,80 eur pre  samostatne stojace garáže  
e)  0,80 eur pre stavby hromadných garáží 
f)  0,63 eur pre stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 
g)  1,60 eur pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h) 1,90 eur pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
i)   0,90 eur  pre ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 
 
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,10 eur za 
každé ďalšie podlažie aj každé podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 
 

DAŇ Z BYTOV 
 

§ 5 
Sadzba dane 

 
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: 

a)  0,22 eur  za byty 
b)  0,80 eur  za nebytové priestory slúžiace ako garáž a ostatné 
c)  1,90 eur  za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť. 
 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

1.  Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z nehnuteľností pre  
 
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje 
b) pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam. 
 
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov  
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a) vo výške 25% pre stavby na bývanie a byty, ktoré sú vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych 
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.  

b) vo výške 50% pre stavby garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáže vo vlastníctve 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,  ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na 
ich dopravu.  

3. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia alebo zníženia daňovej 
povinnosti je 70 rokov.  
 

 
Čl. 2 

DAŇ ZA PSA. 
§ 7 

Sadzba dane 

 

Mesto Levoča určuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

 

1)     17,00 eur za psa chovaného v rodinnom dome, v chatách, v záhradkárskych osadách  

         a pozemkoch na území mesta, 

2)     45,00 eur za psa chovaného v bytovom dome a pre právnickú osobu. 

 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

 

 

§ 8 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

1)  Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo 
psa a názov obce, kde je pes evidovaný.  

2)  Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. 

 

Čl. 3 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 9 

     Predmet dane  

1) Verejným priestranstvom v meste Levoča na účely tohto nariadenia sa považujú všetky verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti na Správe katastra v Levoči vedené ako druh 
pozemku ostatná plocha s kódom  13 a 14: mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, podjazdy, 
mosty, priechody, verejné schody, verejné  parky, nezastavané územia – pozemky, nábrežie vodného toku, 
autobusové stanovište, trhoviská, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu. Verejným 
priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 

 

2)  Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na: 

a/   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia  
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b/   umiestnenie stavebného zariadenia (napr. aj dočasné umiestnenie stojanu na bicykle a pod.) 

c/   umiestnenie  skládky stavebného materiálu alebo palivového dreva na pozemku vo  

           vlastníctve obce, ktorý je najbližší  k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka               

skládky; umiestnenie skládky odpadu 

d/  trvalé užívanie verejného priestranstva (vyhradené miesto)                                                                                                    

e/   umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 

       f/   kultúrne a športové akcie, verejné vystúpenie so vstupným na verejnom priestranstve 

i/    prekopávky 

j/    promo akcie, predvolebná kampaň, vystavenie tovaru                                           

k/   prenosné reklamné zariadenia. 

 

3)  Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením 
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 

 

§ 10 

Sadzba dane 

 

1) Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva  je určená v eurách za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva  a každý aj začatý deň: 

 

1.1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia:     

     a/ dočasné predajné zariadenia umiestnené na určenom trhovom mieste (trhovisko, tržnica)                                                                                   

                                                                                                                                     3,50 eur/m2/deň        

     b/ dočasné predajné zariadenia umiestnené mimo trhoviska, tržnice na predaj tovaru alebo  

         poskytovanie služieb (cukrová vata, popcorn, ľadová drť, langoše a pod.)        5,00 eur/m2/deň             

     c/  posedenie na verejnom priestranstve (ďalej len „terasa“)                                   

v mesiacoch apríl až október 0,15 eur/m2/deň 

v mesiacoch november až marec        0,08 eur/m2/deň 

          
Terasa umiestnená v historickom centre mesta Levoča musí spĺňať nasledovné podmienky: 

• umiestnenie  terasy nesmie rušiť siluetu, panorámu a architektonické dominanty námestia, 
• terasu je možné umiestniť pred objektom alebo pri objekte tak, aby bola zachovaná priechodná šírka 

chodníka pre peších v šírke minimálne 1,5 m, okrem východnej strany Námestia Majstra Pavla, kde je 
možné terasu umiestniť len v zelenom pásme, 

• je nutné zachovať voľné prístupy k hlavným vchodom do objektov, k prejazdom a priechodom objektov, 
• nie je prípustné prepájať plochu terasy s fasádou objektu ponad profil chodníka roletou či strechou, 
• s ohľadom na konštrukčné možnosti je potrebné minimalizovať výšku pódií alebo zelené pásmo dočasne 

vydláždiť dlažbou na to určenou, 
• konštrukcia terasy musí byť vyhotovená z dreva alebo skombinovaním materiálov drevo a kov (s vylúčením 

JÁKL-ového profilu). Použitie historizujúcich, romantizujúcich alebo rustikálnych prvkov je neprípustné, 
• na prekrytie terasy uprednostniť estetické samostatné slnečníky. Prípustné je aj prekrytie terasy atypickou 

konštrukciou s textilným materiálom striešky, resp. s imitáciou textilu (režného plátna) alebo iným vhodným 
materiálom. Farba textílií, resp. slnečníka mala by byť v svetlých prírodných pastelových odtieňoch, 
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• vylúčené sú veľkoplošné reklamy na prekrytí a bočnom ohraničení terasy. Maximálna veľkosť označenia 

prevádzky, resp. reklamy je 80 ch x 15 cm (nápis), 25 x 25 cm (log), pričom celkový počet reklám je 
potrebné minimalizovať tak, aby reklamy tvorili max. 5% pôdorysnej plochy terasy, 

• k terase nie je možné viesť prípojku vody po chodníku alebo ceste, alebo prípojku elektrickej energie 
vzdušným či pozemným káblom, vylúčené sú technické zariadenia – chladiace boxy, výčapné pulty a pod., 

• neprípustné je použitie plastového záhradného nábytku. Nábytok z dreva, kovu, ratanu alebo z kombinácie 
týchto materiálov je povolený, 

• pri montáži, premiestňovaní, prevádzkovaní a demontáži terasy je zakázané akýmkoľvek spôsobom narušiť 
celistvosť dlažby chodníka, 

• umiestnenie terasy nesmie prekrývať dopravné značky. 
 

1.2. umiestnenie stavebného zariadenia (lešenia, výťah na materiál a pod.):  0,10 eur/m2/deň 

           a/ dočasné umiestnenie  skládky stavebného materiálu alebo palivového dreva na pozemku vo  

           vlastníctve obce, ktorý je najbližší  k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka  

             skládky                                                                                                           0,20 eur/m2/deň                                                    

        b/ umiestnenie skládky odpadu:                                                                          0,50 eur/m2/deň 

1.4.  trvalé užívanie verejného priestranstva   (vyhradené miesto): 

- osobné auto, obytný príves  - mimo námestia                                                     0,0366 eur/m2/deň 

                                                           0,0366 eur/m2/deň x 365 dní x 15 m2 =           200,00 eur/rok                                                                                         

- osobné auto, obytný príves – centrum mesta /NMP/                                           0,0457 eur/m2/deň 

                                                          0,0457 eur/m2/deň x 365 dní x 15 m2 =            250,00 eur/rok                                                                                  

- 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    

1.5.  umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií                                0,40 eur/m2/deň   

1.6. kultúrne a športové akcie, verejné vystúpenie so vstupným na verejnom   
        priestranstve                                                                                                       0,30 eur/m2/deň                                                                                  

1.7.  prekopávky verejného priestranstva                                                                    0,50 eur/m2/deň   

 

1.8. promo akcie, predvolebná kampaň, vystavenie tovaru                                       5 eur/m2/deň 

1.9  prenosné reklamné zariadenie (napr. tabule, pútače, plocha sa vypočíta od miesta  uchytenia      

       reklamného zariadenia)                                                        10 eur/m2/deň 

 
 

§ 11 

Oznamovacia povinnosť  

 

1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Mestu Levoča najneskôr 
v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive vydanom Mestom Levoča /príloha  VZN/ . 

§ 12 

Osobitné ustanovenia 

 

1) Ak daňovník oznámi svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na tlačive vydanom Mestom Levoča, 
v ktorom bude uvedené, že  osobitné užívanie verejného priestranstva je z dôvodu opravy, alebo rekonštrukcie 
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objektu, ktorého je vlastníkom a tento objekt sa nachádza  v mestskej pamiatkovej rezervácii Mesta Levoča (objekty 
nachádzajúce sa v hradobnom opevnení), Mesto Levoča vyrubí miestnu daň za užívanie verejného priestranstva až 
od posledného kalendárneho dňa v mesiaci. Toto oslobodenie sa poskytuje iba pre jedného vlastníka nehnuteľnosti, 
ak je vlastníkov uvedenej nehnuteľnosti niekoľko, a  iba jeden krát za kalendárny rok. 

2) Zmeny počas  užívania verejného priestranstva je užívateľ povinný oznámiť ihneď.  

3) Za  vraky  sa  podľa  tohto  nariadenia  považujú  všetky  motorové   a nemotorové vozidlá dlhodobo alebo trvalo 
neschopné   prevádzky,   neudržiavané a  vozidlá bez EČV, ponechané  na pozemných komunikáciách a verejných 
priestranstvách. 

       Vyhľadávanie vrakov zabezpečujú Technické služby  Mesta   Levoča  (ďalej len TS),    Mestská   Polícia   (ďalej   
len   MP),    Mestský úrad,     OO PZ SR,       občania    písomným, telefonickým, alebo osobným nahlásením na 
Mestský úrad mesta Levoča. 

4)  Mesto Levoča  poskytne oslobodenie od platenia miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva 
maximálne na jeden kalendárny deň pre charitatívne účely. 

5)  Mesto Levoča poskytne oslobodenie od platenia miestnej dane za užívanie verejného priestranstva pre 
organizácie zriadené Mestom Levoča a  pri podujatiach, ktorých spoluorganizátorom je Mesto Levoča. 

6)  Mesto Levoča poskytne oslobodenie od platenia miestnej dane za užívanie verejného priestranstva pri akciách, 
pri ktorých zadáva zákazku Mesto Levoča. 

7)   Vyhradené miesto na miestnych komunikáciách a ostatnom verejnom priestranstve  

sa poskytne po prerokovaní v dopravnej komisii a v spolupráci s príslušným dopravným inšpektorátom pre: 

• potreby fyzických a právnických osôb a inštitúcií oprávnených na podnikanie v blízkosti ich prevádzok a to 
na Námestí Majstra Pavla, maximálne však dve parkovacie miesta, 

• potreby fyzických a právnických osôb a inštitúcií oprávnených na podnikanie v blízkosti ich prevádzok 
a ostatných fyzických osôb na ostatných miestnych komunikáciách okrem sídlisk, maximálne však dve 
parkovacie miesta, 

• vyhradené miesto sa poskytuje minimálne na jeden rok.     
-  miestna daň za užívanie verejného priestranstva bude  vyrubená  rozhodnutím každý  rok až  

   do zrušenia vyhradeného miesta, 

-  Mesto Levoča má právo nevydať povolenie na vyhradené miesto hlavne ak: 

• to neumožňuje dopravná situácia, 
• je už vyhradených viac ako 10% z celkového počtu vyhradeným miest, 
• povolením vyhradeného miesta môže dôjsť k narušeniu plynulosti cestnej premávky, 
• o tom rozhodne príslušný cestný správny orgán. 

 

Čl. 4 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 13 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za ubytovanie sa stanovuje na  0,50 eura na osobu a prenocovanie. 

 

§ 14 

Daňová povinnosť 

 

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom 
zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku. 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča        
č. 20/2015 

     

 
 

Strana č. 7/24 

 
2)  Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 
dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe tohto nariadenia, 
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu 
dane a je uverejnené aj na webovej  stránke Mesta Levoča. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa 
predtlače a doručiť priamo správcovi dane alebo poštou alebo na e-mail: maria.dzurillova@levoca.sk. 

3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne, resp. použitím adekvátnych elektronických prostriedkov preukaznú 
evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať 
strany. V prípade použitia elektronických médií je platiteľ dane povinný zabezpečiť, aby evidencia ubytovaných 
obsahovala všetky predpísané údaje a umožňovala kontrolu odvedenej dane. 

4)  Kniha ubytovaných musí obsahovať: 

- meno a priezvisko ubytovaného, 
- dátum narodenia, 
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, 
- trvalý pobyt, 
- dátum príchodu a dátum odchodu. 

     Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo ju doručiť 
správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.  

5)  Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, pri nástupe 
daňovníka do zariadenia. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne 
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať: 

- číslo potvrdenia, 
- dátum vydania potvrdenia, 
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň, 
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň, 
- počet prenocovaní, 
- výška zaplatenej dane, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie. 

Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od vystavenia potvrdenia. 

6)  Platiteľ dane je povinný doručiť správcovi dane Hlásenie k dani za ubytovanie na tlačive, ktoré je prílohou 
tohto  všeobecne záväzného nariadenia do 25. dňa po ukončení kalendárneho mesiaca. Hlásenie môže doručiť 
priamo správcovi dane alebo poštou alebo na e-mail: maria.dzurillova@levoca.sk. 

  

§ 15 

Spôsob vyberania dane, odvodu dane a lehoty odvodu dane 

 

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom: 

     a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie  

         (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu, 

     b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu v  

         peňažnom ústave, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia výpisu. 

2)  Platiteľ dane odvádza miestnu daň za ubytovanie týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti do pokladne správcu dane do 300,- eur, 
b) bankovou kartou cez POS terminál, 
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, 

a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK45 1111 0000 0010 1934 5046, BIC: UNCRSKBX, číslo účtu: 
1019345046/1111, variabilný symbol: IČO alebo iný jednoznačný číselný identifikátor  platiteľa dane, 
konštantný symbol 0558. 

Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť správcovi dane do 25. dňa po ukončení kalendárneho 
mesiaca. 
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§ 16 

Oslobodenie od dane 

 

     Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku. 

 

Čl. 5 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 17 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je za: 

 

1) predajný automat                                                                                                                  50,00 eur  

2) predajný automat, ak skladba tovaru obsahuje aj tabakové výrobky alebo alkoholické  

    nápoje                                                                                                                                  200,00 eur 

                                                                                                                                                                                                                                         

§ 18 

Zníženie dane 

 

1)  Mesto Levoča poskytne zníženie dane o 20% pre daňovníka, ktorý má predajný automat na hygienické návleky 
umiestnený  v zdravotníckom zariadení . 

 

§ 19 

Osobitné ustanovenia 

 

1)  Daňovník je povinný viesť základné údaje o predajnom automate a to názov predajného automatu, výrobné 
číslo, druh predajného automatu, jeho umiestnenie a počet prevádzkovaných predajných automatov. Takúto 
evidenciu musí viesť aj v prevádzkach, kde má uvedené predajné automaty umiestnené a na výzvu mesta Levoča 
predložiť pri kontrole. 

   

Čl. 6 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§ 20 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a)   elektronický prístroj na počítačové hry                                                                 166,00 eur 

mechanický prístroj – biliard                                                                              332,00 eur 
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mechanický prístroj – bowling – jedná hracia dráha                                             166,00 eur 
mechanický prístroj – stolný futbal, stolný hokej, šípky                                      100,00 eur 
za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až d)                 100,00 eur 

 

§ 21 

Osobitné ustanovenia 

 

1)  Daňovník je povinný viesť základné údaje o nevýhernom hracom prístroji a to výrobné číslo, druh a názov 
nevýherného hracieho prístroja, počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, dátum začatia 
prevádzkovania.  Takúto evidenciu musí viesť aj v prevádzke, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený a na výzvu 
mesta Levoča predložiť pri kontrole. 

 

 

Čl. 7 

POPLATOK 

 

§ 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 alebo drobných stavebných 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)  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,038 eur/kg bez obsahu škodlivín.  

 

§ 23 

Vrátenie, zníženie a odpustenie  poplatku 

 

1) Mesto Levoča na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 
zanikla povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže  splnenie podmienok: 

• Zrušenie trvalého pobytu v meste / potvrdenie o pobyte v inej obci/ 
• Zrušenie prechodného pobytu v meste /potvrdenie o ukončení prechodného pobytu v meste/ 
• Ukončenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť v meste /doklad o vlastníctve nehnuteľnosti - darovanie, 

predaj nehnuteľnosti, nájomná zmluva – ukončenie nájmu, úmrtie – úmrtný list ./ 
2)  Mesto Levoča na základe písomného oznámenia zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže 
na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta 

a)  o 25 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov – na základe dátumu  

      narodenia, 
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  b) o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba študujúca na území Slovenskej 

     republiky na základe predložených dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých  

     jednoznačne vyplýva  počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Levoča:  

1. potvrdenie o návšteve školy – pre študentov študujúcich v Košickom  
         a Prešovskom kraji súčasne aj potvrdenie o ubytovaní, alebo 

2. zmluvu o ubytovaní, alebo 
3. nájomnú zmluvu. 

     c) o 50 % poplatníkovi, ktorý sa zdržiava v inom meste alebo obci na území Slovenskej   

    republiky na  základe predložených dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých    

    jednoznačne   vyplýva  počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Levoča: 

• potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území SR, alebo  

• zmluvu o ubytovaní, alebo 

• nájomnú zmluvu, alebo 

• potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru – pre pracujúcich v Košickom a Prešovskom 
kraji súčasne aj potvrdenie o ubytovaní,  

• potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej cestnej nákladnej 
dopravy 

d) o 75 % poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia  Slovenskej republiky na  základe predložených 
dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne  vyplýva  počet dní pobytu poplatníka mimo mesta 
Levoča: 
• pracovné povolenie na území iného štátu, alebo 

• potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru  na území iného štátu, alebo 

• potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo 

• potvrdenie o pobyte na území iného štátu, alebo 

• živnostenský list  iného štátu, alebo 

• potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo 

• sobášny list zo zahraničia, alebo  

• rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí, alebo 

• iný  doklad preukazujúci pobyt v zahraničí. 
 

3)  Mesto Levoča na základe písomného oznámenia odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu 
preukáže bez pochybností na základe podkladov, že 365 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    

     počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Levoča: 

• potvrdenie príslušného úradu o  pobyte na území iného štátu, alebo 

• živnostenský list  iného štátu, alebo 

• potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo 

• sobášny list zo zahraničia, alebo  

• rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí, alebo 

• iný  doklad preukazujúci pobyt v zahraničí 
     b)  poplatníkovi vo výkone trestu odňatia slobody 

• potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody, alebo 

• potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 
     c)  poplatníkovi – kňazom a rehoľníkom 

• potvrdenie o umiestnení v cirkevných  zariadeniach 
d) poplatníkovi umiestnenom v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove 

• potvrdenie o umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove. 
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Vo výnimočných prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré poplatník 
žiada zníženie alebo odpustenie poplatku, túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.  

 

4)  Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 2 b) až 2 d), ods. 3 je povinný 
predkladať doklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne. 

 

5)  Ak poplatník s preukázaným množstvovým zberom uhradil správcovi dane vyšší poplatok ako bol povinný 
uhradiť, správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia 
žiadosti o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže vyšší poplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, vráti ho a to spôsobom: 

a) bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka, 
b) v hotovosti z pokladne správcu dane.  

 

6)  Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi s preukázaným množstvovým zberom, ktorému 
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu zrušenia prevádzky, alebo ukončenia 
podnikateľskej činnosti. 

 

7)  Poplatník s preukázaným množstvovým zberom, uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 
za náklade žiadosti, ktorá je súčasťou oznámenia o vzniku, zániku, zmene poplatkovej povinnosti za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

8) Mesto Levoča môže znížiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške  
5 eur za 4 hodiny dobrovoľníckej práce denne v prípade, ak poplatník bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa 
zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. pri tvorbe, ochrane, 
udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia a táto činnosť bude vykonávaná v prospech Mesta Levoča a na 
podporu plnenia jeho úloh. 

 

§ 24 

Oznamovacia povinnosť 

 

1)  Poplatník  s preukázaným množstvovým zberom je povinný oznámiť vznik, zánik a zmeny  poplatkovej povinnosti 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 30 dní odo dňa vzniku uvedenej skutočnosti na tlačive 
vydanom Mestom Levoča (tlačivo tvorí prílohu VZN) 
 

§ 25 

Úhrada poplatku 

 

Poplatok za drobný stavebný odpady sa platí v hotovosti ihneď pri jeho odovzdaní na zberný dvor. 
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Čl. 8 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 26 

 

1)  Správca dane ustanovuje, že nebude vyrubovať ani vyberať daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné 
automaty,  daň za nevýherné hracie prístroje a daň za záber verejného priestranstva  v úhrne do 3,00 eur. 

 

Čl..9  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 27 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 18/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, všeobecne záväzné 
nariadenie č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2013  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

2)  Mestské  zastupiteľstvo   Mesta   Levoča sa   na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení   
č. 20/2015 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo 
dňa 23.11.2015 uznesením č. 15/23. 

3)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.  

 

 

 

V Levoči, 26.11.2015 

 

     

 

                                                                                         PaedDr. Milan Majerský 

                                                                                                     primátor mesta   

 

 

Dátum vyvesenia: 26.11.2015 

Dátum zvesenia:   ................ 
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                                                                                       Príloha VZN o miestnych daniach 

 
DOHODA  O URČENÍ  SPOLUVLASTNÍKA NA  PODANIE  PRIZNANIA  

K  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTI  FO 

 

Spoluvlastníci: 

Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podiel podľa LV, podpis 

................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

................................ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľností uvedených v LV č.: 

..........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

sa v zmysle § 5 ods. 4, § 9 ods. 4, § 13 ods. 2 zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady dohodli, že na dani z nehnuteľnosti pri podaní priznania k dani 

z nehnuteľnosti ich zastupuje daňovník: 

Titul, meno, priezvisko     

 

............................................................................. ....................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu     

 

.................................................................................................................................................................... 

Rodné číslo      

............................................................................. ...................................................................................... 

 

V .......................................................... dňa ............................................podpis........................................ 
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Príloha VZN o miestnych daniach 

 

 

Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného   priestranstva 

 

Daňovník - fyzická osoba:                                           Daňovník – právnická osoba, 

                                                                                     Fyzická osoba podnikateľ 

Meno, priezvisko, titul:                                               Obchodné meno alebo názov: 

 

 

Adresa trvalého pobytu:                                              Sídlo, miesto podnikania: 

 

 

Dátum narodenia:                                                         IČO: 

                                                                                     Zastúpená: meno, priezvisko, 

                                                                                     Adresa trvalého pobytu: 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

oznamuje správcovi dane Mestu Levoča *vznik, *zánik daňovej povinnosti: 

 

*deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva: .................................................. 

 

*deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva: ............................................. 

 

*výmera osobitného užívania verejného priestranstva v m2 .......... pri objekte na ul.  

 

.................................................  č......... 

osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva: 

- * umiestnenie dočasného predajného zariadenia mimo trhového miesta: ........................... 
- * posedenie – terasa: .......................................................................................................... 
- * umiestnenie stavebného zariadenia z dôvodu: ................................................................. 
- * dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo palivového dreva....................  
- * umiestnenie skládky odpadu ........................................................................................... 
- * umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií ............................................. 
- * kultúrne a športové akcie ................................................................................................ 
- * verejné vystúpenie so vstupným na verejnom priestranstve ........................................... 
- * prekopávky ....................................................................................................................          
- * promo akcie, predvolebná kampaň, vystavenie tovaru ...................................................    
- * prenosné reklamné zariadenie ........................................................................................    
 

Poučenie: 

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, 
rozhodujúce pre výpočet dane: 
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V .............................. dňa ................................... 

 

                                                                             ..............................................................                                                                                         

                                                                                        pečiatka a podpis platiteľa dane 

*čo sa hodí podčiarknuť!     
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    Príloha VZN o miestnych daniach 

 

 

Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

 

 

Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia 

Právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ 

Obchodné meno alebo názov:                          ......................................................................... 

 

 

Sídlo, miesto podnikania:                                .........................................................................        

 

 

IČO:                                                                ......................................................................... 

Zastúpená: meno, priezvisko, 

Adresa trvalého pobytu:                                 ........................................................................ 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

oznamuje správcovi dane Mestu Levoča *vznik, *zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie: 

  

*názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie: ..................... 

 

  ..................................................................................................................................................... 

 

*ubytovacia kapacita /uviesť počet lôžok/: ............................................................................ 

 

*deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania: ...................................... 

 

*deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania: ................................. 

 

 

Poučenie: 

 

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, 
rozhodujúce pre výpočet dane: 
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V .............................. dňa ................................... 

 

                                         

                                                                             ................................................................ 

                                                                                    pečiatka a podpis platiteľa dane 
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                                                                                            Príloha VZN o miestnych daniach 

 

MESTO LEVOČA 
Námestie Majstra Pavla 4,  054 01  Levoča 

 
 

H L Á S E N I E   K   D A N I    Z A    U B Y T OV A N I E 

ZA   MESIAC ......................... ROK............. 

 

 

Platiteľ dane (názov – meno, sídlo):....................................................................   

................................................................................................................................. 

Názov a adresa zariadenia, v ktorom sa  poskytuje prechodné ubytovanie (chata, rodinný dom, penzión, 
hotel a pod.: ...................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 

Počet všetkých ubytovaných osôb (vrátane oslobodených):       ..................... 

 

Počet ubytovaných osôb podliehajúcich dani z ubytovania:      ..................... 

                

Počet prenocovaní (nocí len za osoby podliehajúce dani z ubytovania): ..................                                    

 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie:                                             0,50 Eur 

     

Daň za ubytovanie:                                                                           ................. 

/výpočet: počet prenocovaní x sadzba dane/ 

 

V Levoči dňa: ........................................ 

 

Vyhotovil:   .......................................... 
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                                                                                        Príloha VZN o miestnom poplatku 
Oznámenie 

*vzniku, *zániku, *zmeny  poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o h l a s u j e m e  Mestu Levoča, že 
dňa ................................ nám *vznikla/ *zanikla/*zmenila sa poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.  

Poplatník: 
-obchodné meno alebo názov: ........................................................................................................... 
 
-sídlo (podľa živnostenského listu: ...................................................................................................  
 
- IČO: ....................................... DIĆ: ........................................ Rodné číslo: ................................ 
 
- Štatutárny zástupca: ......................................................................................................................                                                                                                    
Údaje o prevádzke: 
Názov prevádzky: ............................................................................................................................ 
 
Adresa prevádzky: .......................................................................................................................... 

Objem zbernej nádoby (čo sa hodí podčiarknúť): 
               -  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) 
                          
 
Počet zberných nádob: ........  ks 
 
Frekvencia vývozov (čo sa hodí podčiarknúť): 

- 1x týždenne 
- 2x týždenne 
- 1x za dva týždne 
- 1x mesačne 

 
V Levoči dňa: .................. 

  
 
–––––––––––––––––––––– 
Podpis poplatníka a pečiatka 
 

    Žiadam o vrátenie preplatku vzniknutého na poplatku, ktorý mi vznikol z dôvodu zániku poplatkovej 
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Preplatok žiadam vrátiť: *v hotovosti 
v pokladni mesta Levoča, *poštovým poukazom, *na účet č.............................................., vedený v banke 
........................................................................... (čo sa hodní podčiarknúť, v prípade vrátenia na účet, uviesť číslo 
účtu a banku).      
 
 
V Levoči dňa: ...............................                                    ................................................... 
                                                                                              Podpis poplatníka a pečiatka                                                                                                 
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Príloha VZN o miestnom poplatku 
 

Oznámenie 
Vznik, zmena a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Poplatník – platiteľ poplatku, zástupca                                           
 
Podpísaný ................................................................................................................................       
       (uviesť svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  
pobytu)  
  
.................................................................................................................................................           
podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  o z n a m u j e m  obci ..............................., že som prevzal plnenie povinností poplatníka 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:  
 
................................................................................................................................................. 
         (uviesť meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  
pobytu) 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
Poučenie: Poplatník  je  povinný  sám  si  vypísať  toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo  
                  uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  
 
 
V .......................... dňa ...........................                                                                                                    
 
 
                                                                                          ................................................... 
                                                                                             podpis poplatníka - zástupcu 
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Príloha VZN o miestnom  poplatku 
 
 

Oznámenie 
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Poplatník – fyzická osoba                                           
 
Podpísaný ................................................................................................................................                  
              (svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  
pobytu)  
 
....................................................................................................................................................... 
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  o z n a m u j e m  mestu .................................., že dňom ................................ mi *vznikla/ *zanikla 
poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
     Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 

- *vzniku/* zániku trvalého pobytu v obci,  
- *vzniku/* zániku prechodného pobytu v obci,  
- *vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom, 
- *vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor, 
- *vzniku/* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 
- *vzniku/* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast, 
- *vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území obce. 

 
      V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie obyvateľov, list 
vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).  
 
Poučenie:  Poplatník  je  povinný  sám  si  vypísať  toto  oznámenie  podľa predtlače  
                   a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  
 
 
 
V ........................ dňa ........................... 
 
 
 
 
                                                                                        ................................................... 
                                                                                                             podpis  
 
 
 
Prílohy:  
*Čo sa hodí, podčiarknuť! 
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                            Príloha  VZN o miestnom poplatku 

 

 

MESTO  LEVOČA 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI 

 
Meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu 

 
 

II. – Doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku  

 
- pracovné povolenie na území iného štátu,  
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru  na území iného štátu na príslušný kalendárny rok,  
- potvrdenie o pobyte na území iného štátu, 
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, 
- živnostenský list iného štátu, 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,  
- sobášny list z osobitnej matriky SR,  
- rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí z osobitnej matriky SR,  
- iný doklad preukazujúci pobyt v zahraničí, 
- potvrdenie o návšteve školy – štúdiu a potvrdenie o ubytovaní, 
- potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území SR,  
- zmluva o ubytovaní, 
- nájomná zmluva,  
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej cestnej nákladnej 

dopravy, 
- potvrdenie o umiestnení v  ústave na výkon trestu odňatia slobody, 
- potvrdenie o umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove,  
- potvrdenie o umiestnení v cirkevných zariadeniach,  
- potvrdenie o liečebnom pobyte v zariadení. 

 
Vo výnimočných prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré poplatník 
žiada zníženie alebo odpustenie poplatku, túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.  

 
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo 
neúplného oznámenia. 
 
V Levoči dňa.................................                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                     ............................................... 
                                                                                                                                      Podpis 
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Čestné vyhlásenie 
 

(Fyzická osoba) 
 
 

Dolupodpísaný (á) .................................................................................................................... 
  
nar.  ........................................................, trvale bytom ...........................................................  
 
................................................................................................................................................... 
 
 

týmto čestne vyhlasujem,  
 

 
že sa (som sa)  v roku .................... nezdržiavam (nezdržiaval) ................dní v meste Levoča. 
 
 
Toto čestné vyhlásenie som vykonal (a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta Levoča za účelom 
predloženia mojich podkladov k zníženiu alebo odpusteniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý (á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z toho, ak by sa preukázalo, že údaje 
v tomto čestnom vyhlásení nie sú pravdivé. 
 
 
 
 
 
V .................................... dňa ....................................................... 
 
 
 
                                                                                            .......................................................... 
                                                                                                        Podpis 
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Príloha  VZN o miestnom poplatku 

MESTO  LEVOČA 

Zánik poplatkovej povinnosti 

 

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI 

 
Meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu 

 
 

II. – Doklady  pri zániku poplatkovej povinnosti  

 
Zrušenie trvalého pobytu v Levoči 

- potvrdenie o trvalom pobyte v inej obci  
 
Zrušenie prechodného pobytu v Levoči 

- potvrdenie o ukončení prechodného pobytu v Levoči 
 
Ukončenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť v Levoči 

- doklad o vlastníctve nehnuteľnosti – darovanie, predaj nehnuteľnosti – kópia darovacej, kúpno-predajnej 
zmluvy 

- ukončenie nájomnej zmluvy – kópia,  
- úmrtie – kópia úmrtného listu.  

 
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo 
neúplného oznámenia. 
 
V Levoči dňa.................................                                                                                                                                 
                                                                                                                     ............................................... 
                                                                                                                                      Podpis 
 
 
 Žiadam o vrátenie poplatku alebo jeho pomernú časť  z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti:  
 

1. v hotovosti v pokladni Mesta Levoča 
2. poštovým poukazom na adresu: ..................................................................................... 
3. na účet č. ........................................................., kód banky. 

 
 
 
V Levoči dňa .......................................                                             ............................................ 
                                                                                                                             Podpis  
 
 


