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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  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  LEVOČA 

(ďalej len „VZN“) 
Č. 3/2022, 
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, v znení 
VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č. 10/2021 O MIESTNYCH DANIACH 
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY. 
 
   
VZN č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa dopĺňa takto: 
 
Čl. 3 – DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§ 12 Osobitné ustanovenia 
 
Mesto Levoča poskytne oslobodenie od platenia miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva – posedenie na 
verejnom priestranstve („terasa“) na obdobie do 31.12.2022. Toto oslobodenie sa vzťahuje len na užívanie verejného 
priestranstva (terasy), na ktoré bol vydaný súhlas Mesta Levoča. 
 
V Čl. 9 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, § 27 sa mení: 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Levoča sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2022, 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, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 
5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č. 10/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY, uznieslo dňa 27.4.2022 uznesením č. 32/36. 
 
Toto  nariadenie  nadobúda  platnosť  dňom  jeho vyvesenia   na úradnej tabuli mesta  a  účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
                                                                                        Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                   primátor mesta 
 
V Levoči dňa  04.05.2022 
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