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Mesto Levoča (ďalej len mesto) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie Mesta Levoča
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 13/2011
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2010 – Štatút mesta
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2010 - Štatút mesta sa mení a dopĺňa takto:
1. V celom texte VZN sa upravuje suma 3000 eur na sumu 1000 eur.
2. V § 16 sa vypúšťa ustanovenie bodu 9, 10 a 13.
3. V § 15 sa vkladajú body :
aa) rozhoduje o výmene a podnájme mestských bytov medzi nájomcami,
bb) rozhoduje o nájme, užívaní nebytových priestorov a iných nehnuteľností,
cc) rozhoduje o dávke jednorazovej sociálnej pomoci,
dd) schvaľuje zmluvy o dielo, mandátne, príkazné zmluvy, nepomenované zmluvy, zmluvy o budúcich
zmluvách a investičné zmluvy,
ee) rozhoduje o ukončení zmluvných vzťahov mesta, o rušení zmlúv, dodatkoch a doplnkoch k zmluvám,
ff) rozhoduje o zverejnení verejného obstarávania na tovary, služby a stavebné práce,
gg) rozhoduje o objednávkach na tovary, služby a stavebné práce nad 1000 eur,
hh) rozhoduje o udelení splnomocnenia na zastupovanie mesta,
ii) schvaľuje zástupcov do výberových komisií na obsadzovanie pracovných miest zamestnancov mesta
a jeho organizácií,
jj) rozhoduje o podaní žalôb, uzavretí súdneho zmieru,
kk) rozhoduje o spôsobe hlasovania zástupcu mesta vo Valnom zhromaždení obchodných spoločností
s majetkovou účasťou mesta,
ll) schvaľuje zriaďovacie listiny a štatúty príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
mm) schvaľuje Štatút Redakčnej rady Levočského informačného mesačníka (LIM).
Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje uplatňovať všetky právomoci, uvedené v tomto VZN aj v už existujúcich
zmluvných vzťahoch.
Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 15/B/13
dňa 27. 10. 2011.
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