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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 
 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 41 
 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 05.10.2020 

Návrh zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 05.10.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 05.10.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16.10.2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.10.2020 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk, 

eo@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 
 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov                                  

v y d á v a zmenu v nasledovnom znení 

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č.41 

 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 
schválené uznesením MsZ č. XXIII/2004 zo dňa 15.12.2004, 

 

úpravy a doplnky: 

 

uznesenie MsZ č. XIX/2005 zo dňa 16.12.2005, 

uznesenie MsZ č. XXIV/2006 bod B/504 zo dňa 16.11.2006, 

uznesenie MsZ č. VIII/2007 bod B/112 zo dňa 12.12.2007, 

uznesenie MsZ č. XIII/2008 bod B/242 zo dňa 13.11.2008, 

uznesenie MsZ č. XX/2009 bod B/415 zo dňa 10.12.2009, 

uznesenie MsZ č. VIII/2011 bod B/232 zo dňa 12.12.2011, 

uznesenie MsZ č. XVIII bod B/459 zo dňa 6.12.2012, 

uznesenie MsZ č. I/2014 bod č. 16 zo dňa 15.12.2014, 

uznesenie MsZ č. XI/2015 bod č. 10 zo dňa 10.12.2015, 

uznesenie MsZ č. XIX/2016 bod č. 12 zo dňa 15.12.2016, 

uznesenie MsZ č. XXX/2017 bod č. 12 zo dňa 14.12.2017, 

uznesenie MsZ č. XXXVII/2018 bod č. 948 zo dňa 25.10.2018, 

uznesenie MsZ č. VII/2019 bod č. 267 zo dňa 05.09.2019. 

uznesenie MsZ č. ............... bod č. ...... zo dňa ..........2020. 
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 Mení  sa v Prvej časti Čl. 1 časť bodu 1 Základné ustanovenia 

1.   Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych 

daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará 

Ľubovňa v zdaňovacom období od 01.01.2020 01.01.2021. 

 Mení sa v Druhej časti Čl. 6 bod 2 písm. a) a b) Sadzba dane zo stavieb 

2. Správca dane určuje pre stavby na území mesta Stará Ľubovňa ročnú sadzbu dane  

zo stavieb za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy: 

a) 0,247 € /m2 0,190 €/m
2
 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) 0,247 € /m2 0,190 €/m
2
 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

 

 Mení sa v Druhej časti Čl. 16 bod 2 písm. f)  Predmet dane  

2. f) centrálna mestská oblasť: (to sú verejné priestranstvá -cesty, mestské komunikácie, 

chodníky, parkoviská, parky a zatrávnené plochy, námestie a trhoviská) Nám. sv. Mikuláša, 

Nám. gen. Štefánika, ulica Obchodná, Levočská, 1. mája a 17. novembra, ohraničené podľa 

grafickej prílohy, ktorá je súčasťou tohto nariadenia a verejné priestranstvá Domu obchodov a 

služieb DRUŽBA. Námestie svätého Mikuláša a priľahlé ulice Garbiarska, Farbiarska, 

Námestie gen. Štefánika, Levočská - časť po Základnú školu na ul. Levočskej, Obchodná ul., 

Popradská ul.- časť po mestskú tržnicu (vrátane), DOaS Družba. 

 Ruší sa v Druhej časti Čl. 17 bod 9  Sadzba dane za verejné priestranstvo 

9. Daň za trvalé parkovanie vozidla (nákladné, osobné, obytný príves a pod.) na verejnom 

priestranstve (mimo stráženého parkoviska), alebo za státie na tom istom mieste je 0,10 € za 

vozidlo a deň. 

 Ruší sa v Druhej časti Čl. 17 bod 15 Sadzba dane za verejné priestranstvo 

15. Centrálna zóna mesta je určená grafickou prílohou tohto nariadenia a ulicami: 

a) Nám. sv. Mikuláša  

b) Popradská ulica po tržnicu (vrátane) 

c) Obchodná ulica 

d) Ulica 1. mája –po hotel Vrchovina  

e) Levočská ulica po Slovenskú sporiteľňu a.s.  

f) Nám. gen. Štefánika  

g) DOaS Družba, sídl. Západ vrátane parkovísk pri objekte a verejných priestranstiev.  

 

 Dopĺňa sa v Tretej časti Čl. 34 bod 8 Miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

8. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí 

(platiteľ poplatku, ktorým je ): 
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a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 

alebo ak ide o bytový dom,  poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

 b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
1
 

 Mení sa v Tretej časti Čl. 35 bod 1 Sadzba poplatku  

1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa stanovuje: 

a) pre fyzickú osobu prihlásenú k trvalému alebo prechodnému pobytu podľa čl. 34 ods. 

2 písm. a) vo výške 0,066 €  0,080 €  za osobu a kalendárny deň, 

b) pre fyzickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť podľa čl. 34 

ods. 2 písm. b) vo výške 0,066 €  0,080 €  za osobu a kalendárny deň, 

c) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť podľa čl. 34 

ods. 2 písm. c) nachádzajúcu sa na území mesta na účel iný ako na podnikanie 

vo výške 0,0125 €/ deň  0,0151 €/ deň, 

d) pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť podľa čl. 34 ods. 

2 písm. d) nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania vo výške 0,0125 €/deň  

0,0151 €/deň, 

e) pri množstvovom zbere na 0,025 €  0,030 € za kilogram drobného stavebného odpadu 

bez obsahu škodlivín. 

 

 Mení sa v Tretej časti celý Čl. 40 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi /oprávnenej osobe/, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia /zmena trvalého 

pobytu, úmrtie osoby/ a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti.  

2. Mesto môže znížiť poplatok za zdaňovacie obdobie o 30 % fyzickým osobám 

prihláseným k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Stará Ľubovňa: 

a) držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

 

  Mesto môže znížiť poplatok za zdaňovacie obdobie o 20%: 

b) fyzickej osobe staršej ako 62 rokov od nasledujúceho roku po dovŕšení tohto veku,  

bez podania žiadosti.  

c) osobe, ktorá sa z pracovných dôvodov zdržiava mimo okresu Stará Ľubovňa v rámci 

SR alebo v zahraničí a v meste Stará Ľubovňa sa nezdržiava po dobu viac ako 90 dní  

v zdaňovacom období, 

d) osobe, ktorá sa zo študijných dôvodov zdržiava mimo okresu Stará Ľubovňa v rámci 

SR alebo v zahraničí a v meste Stará Ľubovňa sa nezdržiava po dobu viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období. 

3. Mesto môže odpustiť poplatok v celej výške fyzickým osobám prihláseným 

k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Stará Ľubovňa v týchto prípadoch: 

a) osobe, ktorá sa z rôznych dôvodov v meste Stará Ľubovňa nezdržiava počas celého 

zdaňovacieho obdobia,   

b) na šiesteho a každého ďalšieho člena domácnosti bez podania žiadosti. Za domácnosť 

sa považuje otec, matka a ich deti. 

4. Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 40 ods. 2, 3 podá 

                                                 
1
 § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku 
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na daňovom referáte mestského úradu ŽIADOSŤ s uvedením dôvodu, pre ktorý sa má 

zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť. 

Žiadosť treba podať na vzorovom tlačive, ktoré je k dispozícií na referáte daní a poplatkov a 

stránke mesta www.staralubovna.sk a musí byť doložená listinnými dokladmi /dôkazy/, ktoré 

preukazujú dôvod, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť: 

Pri žiadosti podľa čl. 40 ods. 2: 

- písm. a) fotokópia platného preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S, 

- písm. c) aktuálne potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná 

zmluva), doklady o ubytovaní na potrebnú dobu, potvrdenie zamestnávateľa so sídlom v SR 

o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu 

v zahraničí alebo doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, 

- písm. d) potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v mieste sídla školy, 

potvrdenie o štúdiu v zahraničí. 

Pri žiadosti podľa čl. 40 ods. 3: 

- písm. a) pri dlhodobom pobyte v zahraničí doklad vecne príslušného úradu o  pobyte (úrad 

prihlasovania obyvateľstva). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku žiadateľ 

doloží aj preklad do slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný. Ak sa osoba 

prihlásená k trvalému pobytu zdržiava v mieste prechodného pobytu mimo Starej Ľubovne 

doklad príslušného obecného úradu o tom, že sa osoba zdržiava počas celého zdaňovacieho 

obdobia v tejto obci a doklad o zaplatení poplatku na celé obdobie.  

5. Ak sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku 

zdaňovacieho obdobia žiadosť treba podať do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia, 

v ostatných prípadoch pri ich splnení v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

6. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa poskytne iba tým žiadateľom, ktorí v čase 

podávania žiadosti nemajú voči mestu Stará Ľubovňa žiadne záväzky v platení miestnych 

daní a miestnych poplatkov.  

7. Ak sa v priebehu roka narodí poplatníkovi dieťa, poplatok za neho sa začne vyrubovať  

od 1.1. nasledujúceho roka. 

 

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi /oprávnenej osobe/, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia /zmena trvalého 

pobytu, úmrtie osoby/ na základe žiadosti a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti.  

2. Mesto zníži poplatok za zdaňovacie obdobie o 30 % na základe žiadosti držiteľovi 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je prihlásený 

k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Stará Ľubovňa (túto skutočnosť preukáže  

fotokópiou platného preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S).  

3. Mesto zníži poplatok za zdaňovacie obdobie o 20%: 

a. fyzickej osobe staršej ako 62 rokov od nasledujúceho roku po dovŕšení tohto veku,  

bez podania žiadosti, 

b. na základe žiadosti osobe, ktorá sa z pracovných dôvodov  nezdržiava na území 

http://www.staralubovna.sk/
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mesta Stará Ľubovňa po dobu viac ako 90 dní  v zdaňovacom období (túto 

skutočnosť preukáže potvrdením zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru /nie 

pracovná zmluva/, dokladmi o ubytovaní na potrebnú dobu), 

c. na základe žiadosti žiakovi / študentovi, ktorý sa zo študijných dôvodov zdržiava 

mimo okresu Stará Ľubovňa v rámci SR po dobu viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období,    

d. žiakovi / študentovi, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky a v meste Stará Ľubovňa sa nezdržiava po dobu viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období (túto skutočnosť preukáže potvrdením o štúdiu v zahraničí). 

4. Mesto odpustí poplatok v celej výške fyzickým osobám prihláseným k trvalému alebo 

prechodnému pobytu v meste Stará Ľubovňa: 

a. na základe žiadosti osobe, ktorá sa dlhodobo v meste Stará Ľubovňa nezdržiava počas 

celého zdaňovacieho obdobia (za dlhodobo sa považuje 12 mesiacov v zdaňovacom 

období),   

b. na siedmeho a každého ďalšieho člena domácnosti. Za domácnosť sa považuje otec, 

matka a ich deti. 

5. Mesto poplatok  nezníži poplatníkovi, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má 

zároveň oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta, s výnimkou 

poplatníka, ktorý preukáže, že v súvislosti s užívaním tejto nehnuteľnosti sa poplatok 

vyrubuje tretej osobe. 

6. Žiadateľ, ktorý žiada o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 40 podá na 

Mestskom úrade Stará Ľubovňa ŽIADOSŤ s uvedením dôvodu, pre ktorý sa má zníženie 

alebo odpustenie poplatku poskytnúť. Žiadosť treba podať na vzorovom tlačive, ktoré je 

k dispozícií na Mestskom úrade Stará Ľubovňa a na stránke mesta 

www.staralubovna.sk,  musí byť doložená listinnými dokladmi /dôkazy/, ktoré 

preukazujú dôvod, pre ktorý sa má zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku 

poskytnúť. V prípade, že doklady nie sú v slovenskom jazyku, žiadateľ doloží aj preklad 

do slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný. 

7. Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku sa poskytne iba tým žiadateľom, ktorí 

v čase podávania žiadosti nemajú voči mestu Stará Ľubovňa žiadne záväzky v platení 

miestnych daní a miestnych poplatkov a podali žiadosť v lehote.  

8. Ak sa v priebehu roka narodí poplatníkovi dieťa, poplatok za neho sa začne vyrubovať  

od 1.1. nasledujúceho roka. 

 

 Dopĺňa sa v Tretej časti Čl. 43 bod 16 Účinnosť 

16.  Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 41 schválená uznesením č. .... z rokovania 

MsZ v Starej Ľubovni č. ...... zo dňa .......  a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 

 

 PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

                                                                                                                   primátor mesta  

 

http://www.staralubovna.sk/

