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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča o odpustení príslušenstva nedaňových pohľadávok 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči, vo veci územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo sa na tomto 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 6/2016 
O ODPUSTENÍ PRÍSLUŠENSTVA NEDAŇOVÝCH POHĽADÁVOK  

(ďalej len „VZN“) 
§ 1 

Účel nariadenia 
 

Účelom tohto VZN je zníženie úrokovej a poplatkovej zaťaženosti dlžníkov mesta Levoča (ďalej len 
„mesto“), ktorí majú nesplatený peňažný záväzok voči mestu.   
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1) Na účely tohto VZN sa dlžníkom mesta rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má voči mestu 

nedaňový peňažný záväzok po lehote splatnosti. 
2) Pohľadávkou sa rozumie právo (nárok) mesta požadovať od inej fyzickej alebo právnickej osoby 

(dlžníka) peňažné plnenie. 
3) Nedaňové pohľadávky sú pohľadávky najmä: 

− za nájomné a služby spojené s užívaním bytov; 

− za nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov; 

− za prenájom pozemkov a 

− iné pohľadávky. 
4) Príslušenstvom pohľadávky na účely tohto VZN sa rozumie úrok z omeškania a poplatok z omeškania. 
5) Trovy konania sú náklady mesta spojené s vymáhaním pohľadávky.  
6) Splatnosťou pohľadávky sa rozumie obdobie, v ktorom je dlžník povinný pohľadávku zaplatiť.   

 
§ 3 

Predmet nariadenia 
 

Predmetom tohto nariadenia je odpustenie úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania nedaňových 
a iných pohľadávok všetkým dlžníkom mesta, ktorí dlžnú sumu (istinu) a vzniknuté trovy konania 
zaplatia v lehote podľa § 4 tohto VZN v plnej výške.   
 
 
 

§ 4 
Lehota a spôsob plnenia 

1) V zmysle tohto VZN sa úroky z omeškania a poplatky z omeškania odpúšťajú dlžníkom, ktorí v lehote 
do 31.12.2016 zaplatia dlžnú istinu a vzniknuté trovy konania: 

− do pokladne mesta alebo  



 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

                                Levoča  

č. 6/2016 

  

 

Strana č. 2/2 

 
 

− bezhotovostným prevodom na účet mesta.  
2) Nedoplatky za byty a služby spojené s užívaním bytu a nedoplatky za prenájom nebytových priestorov 

a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa poukazujú na účet č. SK03 0200 0000 0000 
3003 7592 vedený vo VÚB, a.s.. 

3) Nedoplatky za prenájom pozemkov a iné nedoplatky sa poukazujú na účet č.  
SK45 1111 0000 0010 1934 5046 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., pobočka zahraničnej banky. 

4) Dlžná suma sa považuje za uhradenú až pripísaním na účet mesta. V prípade, ak dlžná suma nebude na 
účet mesta pripísaná do 31.12.2016, dlžníkovi právo na odpustenie úrokov z omeškania a poplatkov 
z omeškania nevznikne. 

 
§ 5 

Záverečné ustanovenie 
1) Toto VZN sa vzťahuje na všetky pohľadávky mesta vrátane tých, ktoré si mesto vymáha v exekučnom 

konaní.  
2) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Levoči dňa 18.08.2016 Uznesením č. 23/24. 
3) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke mesta dňa 02.08.2016.  
4) Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Levoči a jeho 

vyvesením na úradnej tabuli mesta. 
5) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
6) Toto nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňom 31.12.2016. 

 

 

 

        
       PaedDr. Milan Majerský 

    primátor mesta 
 

V Levoči dňa 18.8.2016 
 
Vyvesené: 22.08.2016 
Zvesené: 
Účinné: 05.09.2016 
 
 


