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 Mesto Levice v zmysle §4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade  s ustanoveniami § 7 ods. 5, § 8 ods. 

2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4, § 29, §43, §51,§59, §76, §78, §79, §82, §83   

§ 98, 99e ods.9  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e   a  v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 144 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  

 

 

§ 1 

Základné  ustanovenie 

  Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o 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, že Mesto Levice  u k l a d á  s účinnosťou od 1. januára 2018    

nasledovné miestne dane: 

a. Daň z nehnuteľností 

b. Daň za psa 

c. Daň za ubytovanie 

d. Daň za jadrové zariadenia  

e. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “ poplatok“). 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych 

daní   a poplatku  na území mesta Levice, ktoré tvoria katastrálne územia – Levice, Čankov, Horša, 

Kalinčiakovo, Malý Kiar.  

 
ČASŤ PRVÁ  

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

 

§  2 

 Základ dane 

    Správca dane ustanovuje na území mesta Levice  hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte   

 základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m 2 za:  

 

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

   hospodársky využívané vodné plochy                                                     0,250 €/m2  

   Takto určená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže     

   znaleckým posudkom. 
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§ 3  

Sadzba dane 

 Správca dane ustanovuje pre  pozemky na území mesta Levice, zvýšenú  ročnú sadzbu dane      

     z pozemkov:  

 

a. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty    0,44 %, 

b.  záhrady                      0,82 %,  

c.  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     0,56 %, 

d.  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné 

 hospodársky   využívané vodné plochy                                                0,44 %, 

e.  stavebné pozemky                                      0,82 %, 

 

               Na  uvedené druhy pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica  

               alebo   predajný stánok zvyšuje  sadzbu dane  na                                                1,00 %. 

 
 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

§ 4  

Sadzba dane 

1. Správca dane ustanovuje  pre  stavby na  území mesta Levice, okrem stavieb nachádzajúcich sa      

    v katastrálnych územiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar   zvýšenú ročnú sadzbu dane    

    zo  stavieb za každý aj začatý m2   zastavanej plochy  nasledovne:   

     

a. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

          stavbu,                                0,307 € 

b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  

produkcie vrátane stavieb  na vlastnú administratívu,                                              0,422 €       

c. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,                               0,624 €   

d. samostatne stojace garáže                                                                                   0,753 € 

     e.  stavby hromadných garáží                            0,753 € 

     f.   stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou                                             0,644 € 

     g.  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

 stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu,                                       2,876 € 

      h. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,            3,070 € 

      i. ostatné stavby  neuvedené v písmenách a až h                 0,870 € 
 

2. Správca dane ustanovuje pre  stavby na  území mesta Levice, nachádzajúce  sa v katastrálnych   

    územiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar, zvýšenú ročnú sadzbu dane zo stavieb za   

    každý aj  začatý m 2  zastavanej plochy  nasledovne: 

 

 a. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

                stavbu,                  0,279 € 

 b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
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                hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  

                produkcie vrátane stavieb  na vlastnú administratívu,                                0,422 € 

 c. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,                  0,624 €   

 d. samostatne stojace garáže                                                                      0,753 € 

 e. stavby hromadných garáží                           0,753 €    

 f.  stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou                                      0,644 € 

           g. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

                stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane  

                stavieb na vlastnú administratívu,              2,678 € 

 h. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

               administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,     2,790 € 

            i. ostatné stavby  neuvedené v písmenách a až h                0,870 € 

 

3.  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za        

     podlažie 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
 

D A Ň   Z  B Y T O V 

 

§ 5  

Sadzba dane 

1.  Správca dane ustanovuje pre byty a nebytové priestory na  území mesta Levice, okrem bytov    

a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Čankov, Horša,      

Kalinčiakovo, Malý Kiar  zvýšenú ročnú sadzbu dane  za každý aj začatý m2 podlahovej 

plochy bytu a nebytového priestoru   v bytovom dome nasledovne: 

 a. byty,                                           0,307 €   

 b. nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú  

                činnosť                                0,624 € 

            c. nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikanie a inú zárobkovú  

                činnosť,                                              1,157 € 

 

2. Správca  dane ustanovuje pre byty a nebytové priestory, nachádzajúce sa v katastrálnych       

územiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar  zvýšenú  ročnú sadzbu dane za každý aj 

začatý  m2  podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne: 

 a. byty,            0,279 € 

 b. nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

                činnosť,                          0,624 € 

 c. nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikanie a inú zárobkovú  

     činnosť                                     1,157 € 

 
§ 6  

Oslobodenie od dane a zníženie dane  

      1. Správca dane ustanovuje, že od  dane z pozemkov  oslobodzuje nasledovné  pozemky na 

území mesta Levice:  

      a. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 

      b. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
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    2.    Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov na území mesta 

Levice  o 25%  z daňovej povinnosti:  

               

 na  stavby na bývanie a  byty vo vlastníctve  fyzických osôb v hmotnej núdzi, 

fyzických  osôb starších ako 62 rokov, držiteľov  preukazu fyzickej osoby  s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj  prevažne alebo úplne bezvládnych 

fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

 

 na  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace  ako garáž vo vlastníctve 

fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným  postihnutím  alebo  držiteľov preukazu  fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré  slúžia pre motorové vozidlo 

používané na ich dopravu. 

 

   Pri súbehu zníženia dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka. 

 

3.     Daňovník uplatní nárok na zníženie dane podľa ods. 2,  podaním  priznania k dani       

z nehnuteľností alebo  čiastkového priznania na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu 

prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr  do 31. januára zdaňovacieho obdobia,  

inak nárok na zníženie  na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Súčasťou podaného 

priznania bude aj doklad preukazujúci nárok na zníženie dane. 

       

       Pre zníženie dane zo stavieb na bývanie a z bytov pre osoby staršie ako 62 rokov je       

podkladom  evidencia obyvateľstva k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia.  

Poberanie dávky v hmotnej núdzi daňovník preukáže potvrdením príslušného úradu o jej 

poberaní  k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Uvedenú skutočnosť je 

povinný preukazovať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré si uplatňuje nárok na 

zníženie dane a to vždy do 31. januára   príslušného  zdaňovacieho obdobia. 

             

ČASŤ  DRUHÁ 

DAŇ ZA PSA 

                                                           

§ 7 

Sadzba dane 

         Správca dane ustanovuje  sadzbu dane  za jedného psa na kalendárny rok vo výške 36 €. 

 

 

§ 8 

Zníženie sadzby dane za psa 

           1.    Správca dane ustanovuje zníženie sadzby dane uvedenej  v § 7 na 11 € za 1 psa      

                  chovaného  alebo držaného  v rodinnom dome.  

           2.    Správca dane ustanovuje zníženie sadzby dane za psa uvedené v § 7 a v § 8 ods. 1 za psa    
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            držaného, resp. chovaného držiteľom Diamantovej plakety  s trvalým pobytom, resp. 

s prechodným pobytom na území mesta za darcovstvo krvi o 50 % po  predložení legitimácie 

držiteľa plakety, ktorú daňovník  predloží  do 30 dní od nároku na  zníženie. 

 

§ 9 

Oslobodenie od  dane 

            Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane  uvedenej v § 7  a v § 8 ods.1 za:  

 

 psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastníkom je fyzická  alebo právnická osoba 

zabezpečujúca ochranu fyzických osôb a  majetku na území mesta Levice. Doklady 

preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za psa je  daňovník povinný  preukázať do 30 dní 

od vzniku  nároku na oslobodenie od dane predložením dokladov o špeciálnom výcviku psa. 

 

 psa  po dobu  24 mesiacov, ktorého  daňovník s trvalým pobytom na území mesta nadobudol  

z karanténnej stanice, resp. z útulku   nachádzajúceho sa na území mesta  Levice. Nárok na 

oslobodenie od dane za psa si daňovník  uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie, podaním 

priznania v zmysle zákona, po predložení   dokladu o  osvojení psa. Oslobodenie od dane sa 

počíta od nasledujúceho mesiaca po  osvojení psa. 

 

 psa, držaného resp. chovaného držiteľom  Kňazovického   plakety za darcovstvo krvi  

s trvalým pobytom, resp. s prechodným pobytom  na území mesta, po predložení legitimácie 

držiteľa  plakety, ktorú daňovník predloží  do 30 dní od nároku na oslobodenie od dane. 

 
 

ČASŤ  TRETIA 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 10 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti 

1. Platiteľ dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné  

ubytovanie. Platiteľ dane  je povinný podať správcovi dane  Oznámenie k dani za ubytovanie do 

30 dní odo dňa začatia činnosti. Oznámenie obsahuje identifikačné údaje  platiteľa dane, 

identifikačné údaje o ubytovacom zariadení, v ktorom sa poskytuje  odplatné prechodné 

ubytovanie, termín začatia poskytovania služieb. 

 

2. Ak  nastanú zmeny v daňovej povinnosti, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť 

oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný 

v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy platiteľa 

dane ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností. 

3.   Platiteľ dane  poskytujúci prechodné odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení  je povinný        

 najneskôr do 30 dní po skončení  poskytovania prechodného odplatného ubytovania túto   

   skutočnosť oznámiť správcovi dane. Oznámenie o skončení poskytovania  prechodného     

   odplatného ubytovania bude obsahovať identifikačné údaje platiteľa dane, označenie zariadenia,     

   kde sa ubytovanie poskytovalo a termín ukončenia jeho poskytovania. 
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§ 11 

Sadzba dane za ubytovanie 

1. Správca  dane ustanovuje sadzbu dane za ubytovanie v katastrálnom území Levice   0,70 € na 

osobu a prenocovanie.  

  

2. Správca  dane ustanovuje sadzbu dane za ubytovanie v katastrálnych územiach Čankov, Horša, 

Kalinčiakovo, Malý Kiar   0,50 € na osobu a prenocovanie.  

  

§ 12 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely  dane za ubytovanie 

 

1. Platiteľ dane  je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme 

(ďalej len kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísané všetky osoby, 

vrátane detí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne mená a priezviská všetkých 

ubytovaných osôb s adresami  ich trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu, počet prenocovaní, 
výšku zaplatenej dane. Údaje je platiteľ dane  povinný zapisovať v deň ubytovania  osoby,  okrem 

údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie pobytu  je povinný platiteľ dane vyznačiť v 

predpísanej evidencii ihneď po  odchode daňovníka. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu 

za každé ubytovacie zariadenie na území mesta. 

 

2.  Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu  

     podľa ods.1 a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť  

     evidenciu na kontrolu na referát daní a poplatkov mestského úradu.  

 

§ 13 

Spôsob vyberania dane  

   Platiteľ dane za ubytovanie vyberá daň bezhotovostnou  alebo hotovostnou formou.  

 

§ 14 

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný vydať daňovníkovi t. j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom 

zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje: 

a.  sadzbu dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie v zmysle platného všeobecne  

    záväzného nariadenia mesta Levice, 

b. počet prenocovaní, 

c.  počet osôb, ktoré prenocovali, 

d. dátum začatia a ukončenia poskytovania prechodného ubytovania, 

e.  výšku dane.  

 

§ 15 

Lehota a spôsob odvodu dane   

1. Platiteľ dane za ubytovanie je  povinný predložiť  správcovi dane v termíne do 10 dní po skončení 

mesiaca  vyúčtovanie dane za ubytovanie.  

2. Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skončenia mesiaca za 

predchádzajúci mesiac.   
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3.    Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na  

účet  správcu dane  v peňažnom ústave  alebo hotovostnou platbou   do výšky 300 € do    

pokladnice  Mestského úradu Levice. Pri platbách dane za ubytovanie je platiteľ povinný 

uvádzať  evidenčné číslo pridelené správcom dane. 

                                           

§ 16 

Oslobodenie od dane 

     Správca dane  ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za  ubytovanie: 

a. nevidomej osobe a jej sprievodcovi, držiteľovi preukazu ZŤP/S a jej sprievodcovi, 

držiteľovi   preukazu ZŤP  a osobe poberajúcej invalidný dôchodok, 

b. osobám, ktoré sa ubytujú v zariadeniach formou organizovaných zájazdov pre deti, školy. 

Oslobodenie sa uplatní, ak osoba  nárok na oslobodenie preukáže príslušným dokladom    

prevádzkovateľovi zariadenia.  

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

DAŇ ZA  JADROVÉ  ZARIADENIA 

 

                                                § 17 

Sadzba dane a začlenenie územia mesta do pásma 

Základom dane je výmera územia  mesta Levice, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia   

jadrovým  zariadením Mochovce. 

     Sadzba dane   je 0,0013 € za m2  zastavaného  územia mesta Levice. 

  

§ 18 

Oznamovacia povinnosť 
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo 

dňa vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového 

zariadenia  a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa  zániku daňovej povinnosti, ktorá zaniká 

dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom  zariadení. 

 

Oznámenie bude obsahovať identifikačné údaje  daňovníka,  vyznačenie pásma ohrozenia 

jadrovým zariadením, dátum  začatia /ukončenia/ prevádzky, dátum podania oznámenia a  podpis 

daňovníka.  

 

 

ČASŤ  PIATA 

POPLATOK 

 

§ 19 

Množstvový zber komunálnych odpadov 

1. Pri množstvovom zbere  komunálnych  odpadov pre právnické osoby a fyzické osoby-  

podnikateľov  sa ustanovuje, že poplatok bude vyrubený   formou  rozhodnutia. 

 

  2. Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový zber správca  upraví rozhodnutím,  na 

základe oznámenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie 

odvozu, objemu zberných nádob a ich počtu. 
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3. Mesto Levice ustanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0122 € za jeden liter 

komunálnych odpadov. 

 

  4. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov môžu poplatok  uhradiť 

na základe  rozhodnutia vydaného správcom poplatku: 

a. bezhotovostným prevodom alebo 

b. hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo 

c. hotovostnou platbou  do  výšky 300 €  do pokladnice  Mestského úradu Levice.  

 

5.  Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom v rozhodnutí.   

 

§ 20 

Množstvový zber  drobného  stavebného  odpadu  

1.  Pri množstvovom zbere drobného a stavebného odpadu   pre fyzické osoby je  sadzba poplatku    

     za kilogram drobných stavebných odpadov  vo výške 0,035 €.  

2.  Poplatníci zaplatia poplatok na základe skutočne vyvezeného množstva odpadu na Zbernom    

     dvore v hotovosti poverenému pracovníkovi mesta. Výška poplatku sa určí ako súčin  sadzby   

     a celkovej hmotnosti drobného stavebného odpadu. 

 

§ 21 

Poplatok za komunálne odpady pre fyzické osoby 

  Mesto Levice ustanovuje  sadzbu poplatku za komunálne odpady  0,0685 € za osobu a kalendárny 

deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba  pre množstvový zber komunálnych odpadov. 

 

§ 22 

Zníženie poplatku za komunálne odpady  

Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok  fyzickej osobe s trvalým, resp. 

s prechodným pobytom na území mesta, v zmysle zákona za obdobie, za ktoré  poplatník  

správcovi poplatku  preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa  

nezdržiaval na území mesta Levice.  

 

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov za  

každé zdaňovacie obdobie zvlášť.  

 

1.   Správca poplatku na základe  písomného oznámenia poplatok podľa  § 21  tohto  nariadenia zníži 

o 50,0%  za osobu a kalendárny deň,  za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že  viac ako 90 dní  

v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nebude zdržiavať na území  mesta po predložení 

dokladov:  

a. potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období 

vykonáva prácu mimo mesta Levice  na území SR ( môže byť aj pracovná zmluva 

uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období) vrátane dokladu, ktorý preukazuje 

ubytovanie v mieste výkonu práce ( vlastníctvo  nehnuteľnosti, potvrdenie  

o prechodnom pobyte, o ubytovaní, nájomná zmluva) alebo  

b. potvrdenie o činnosti  vykonávanej mimo mesta Levice  na území SR a dokladu, ktorý 

preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce ( vlastníctvo  nehnuteľnosti, potvrdenie  
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o ubytovaní, potvrdenie o prechodnom pobyte, nájomná zmluva) alebo dokladu 

o zapojení sa poplatníka do systému zberu komunálneho odpadu alebo  

c. potvrdenie o štúdiu mimo mesta Levice na území SR a dokladu o ubytovaní 

(vlastníctvo  nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o prechodnom pobyte, 

nájomná zmluva ) alebo 

d. potvrdenie o výkone práce poplatníka v zahraničí, ak pobyt netrvá celé zdaňovacie 

obdobie (môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období) 

alebo 

e. potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 

f. potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo 

g. potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí 

alebo 

h. potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo 

                 ch.  potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname      

nezamestnaných  alebo 

i. doklad o platení zálohovej dane podľa  platnej legislatívy príslušnej krajiny za miestne 

dane a poplatky alebo 

j. potvrdenia príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území ( potvrdenie                       

o prechodnom pobyte) a doklad o zapojení sa do systému zberu komunálnych                      

odpadov v príslušnej obci,  (rozhodnutie  o vyrubení poplatku na poplatníka, resp.                       

doklad o zaplatení   poplatku za komunálne odpady) alebo  

                 k.    potvrdenia    o poberaní  dávok v hmotnej núdzi. 

 

  2.  Správca poplatku  na základe žiadosti poplatníka zníži  poplatok podľa § 21  tohto nariadenia   

       o  100,0%: 

         2a.  ak sa poplatník v zdaňovacom  období  dlhodobo zdržiava  alebo sa bude zdržiavať               

v zahraničí. Pre účely  uplatnenia zníženia poplatku sa považuje za dlhodobý pobyt  

celé zdaňovacie obdobie.   

 

              Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku, podľa ods. 2a. je hodnoverný doklad,       

                        z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka   za celé  zdaňovacie obdobie mimo     

                        územia   mesta:  

 

        a.   potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období                 

 vykonáva prácu  v zahraničí ( môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom     

              zdaňovacom období)  alebo 

              b.   potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí  alebo 

   c.   potvrdenie  agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 

   d.   potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo 

   e.   potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí          

                    alebo 

   f.   potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo 

              g.  potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname     

                   nezamestnaných  alebo 

              h.  potvrdenie o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušnej krajiny za     

                   miestne  dane a poplatky, 
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            2b. na obdobie, za ktoré poplatník preukáže podkladmi, že viac ako 90 dní  v zdaňovacom   

 období  sa nezdržiava alebo   nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je   

 umiestnený   v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení  

 sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení,  v detskom domove, vo výkone  väzby,   

 vo výkone trestu  odňatia slobody,  že sú  v podnájme  v ubytovni mesta  Levice, 

            2c. poplatníkovi, ktorý nemá na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt a má zároveň   

                  oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území  mesta Levice, ak v uvedenej nehnuteľnosti je    

                  prihlásený iný poplatník k trvalému  pobytu. 

 

3. Dátum vystavenia dokladu  musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím,   na ktoré si poplatník  

uplatňuje nárok na zníženie poplatku a predložený v zákonom stanovenej  lehote, t. j. do 30 dní 

odo dňa, kedy  nastali skutočnosti pre zníženie poplatkovej povinnosti.   

 

4.  Pri uplatnení žiadosti o zníženie poplatku pre študentov študujúcich  mimo mesta Levice správca 

akceptuje potvrdenie o návšteve školy vydané na školský rok od 1. septembra predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia  ako aj  doklad  o ubytovaní platný pre aktuálne zdaňovacie obdobie 

vydané v predchádzajúcom zdaňovacom období. Uvedené doklady sú povinnou súčasťou žiadosti 

o zníženie poplatku. 

 

V prípade, ak z dokladov jednoznačne nevyplýva počet  dní pobytu poplatníka mimo mesta,  

správca dane môže vyzvať poplatníka o ich doplnenie.   

Doklad  vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí poplatník správcovi  

predložiť aj s voľným  prekladom do štátneho jazyka SR.  Doklad nie je možné nahradiť čestným  

vyhlásením. 

 

§ 23 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti  podanej 

v zákonnej lehote, ak    mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v dôsledku  odhlásenia  

sa z trvalého pobytu  alebo z  prechodného pobytu na území mesta, prevodu alebo prechodu 

vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na  území mesta do vlastníctva   inej osoby, zániku 

práva  užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, zániku  práva užívať nehnuteľnosť na   

účely podnikania. 

 

Uvedené skutočnosti poplatník preukáže najmä:  listom vlastníctva, dokladom o ukončení nájmu, 

oznámením o zrušení prevádzkarne na území mesta, úmrtným listom a pod.  

Poplatok sa vráti   poplatníkovi po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia  o úprave poplatku a 

po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku. 

 

ČASŤ ŠIESTA 

 

§ 24 

Spoločné ustanovenie 

     Správca ustanovuje, že daň v úhrne  do 3 eur nebude vyrubovať. 
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§ 25 

Prechodné  a záverečné ustanovenia 

1. Na daňové  a poplatkové  povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach sa   vzťahuje 

postup podľa v tom  období platných  nariadení. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Leviciach  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Levice 

č.144 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady uznieslo dňa  14.12.2017. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 144 o  miestnych daniach a miestom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  nadobúda účinnosť 1. januára 2018.  

4. V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 

zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

5. Dňom účinnosti  Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Levice č. 144 o miestnych daniach 

a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Levice   č. 139 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Štefan Mišák 

                                                                                                        primátor mesta Levice  

 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa ...................    


