
Obec Letanovce ako správca  miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pripomína daňovníkom obce Letanovce, že podľa zákona  č. 582/2004 Z.z. je daňovník, 

ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť  k dani z nehnuteľnosti v priebehu roka 2019 

napr. 

-  nadobudol  alebo predal nehnuteľnosť  

-  došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku či účelu využitia  stavby 

-  bolo mu vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie... 

povinný podať do 31.1.2020 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivo nájdete na: 

https://www.letanovce.sk/obecny-urad/tlaciva alebo na požiadanie na OcÚ Letanovce. 

 

Ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť v priebehu roka dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká  

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe 

právoplatného rozhodnutia o dedičstve. 

 

Sadzby dane pre rok 2020 ostávajú oproti minulému roku nezmenené. 

 

Zároveň upozorňujeme poplatníkov, ktorí si chcú uplatniť odpustenie poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad pre rok 2020 za členov spoločnej domácnosti, že podmienky odpustenia 

poplatku sú zverejnené v § 18 ods.2 VZN č. 3/2019: 

https://www.letanovce.sk/vseobecne-zavezne-nariadenia/2019-3 

 

Spolu so žiadosťou (príloha č. 6 VZN č.3/2019) je nutné predložiť listinné doklady z ktorých 

jednoznačne  vyplýva, že poplatok za komunálny odpad v období roka 2020  už bol zaplatený mimo 

miesta  trvalého pobytu, prípadne v zahraničí, kde sa tieto osoby zdržujú  minimálne 90 dní. 

V prípade, že listina  nie je v slovenskom (resp. českom) jazyku je nutné doložiť preklad do 

slovenčiny! 

 

Sadzba poplatku sa pre rok 2020 zvyšuje  na 0,0520 € za osobu  a kalendárny deň, t.j  na 18,98 € 

ročne za osobu podľa VZN č. 3/2019. 

 

Miestne dane a poplatok  môžete zaplatiť ako každoročne: v hotovosti do pokladne obce na adrese: 

Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce alebo bezhotovostným prevodom na účet obce IBAN: SK13 

5600 0000 0034 3590 0001 a to po vyrubení a doručení rozhodnutia s dodržaním dátumu splatnosti 

uvedeného v rozhodnutí.  

https://www.letanovce.sk/obecny-urad/tlaciva
https://www.letanovce.sk/vseobecne-zavezne-nariadenia/2019-3

