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Mesto Levoča (ďalej aj len „mesto“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
o obecnom zriadení a ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona obecnom zriadení 
 
 

vydáva pre územie mesta Levoča 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
 

č. 13/2012, 
 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2010 – Štatút mesta Levo ča, v znení neskorších 
zmien vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mest a č. 9/2011, Všeobecne záväzným nariadením 

mesta č. 13/2011 a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 20/2011. 
 
 

Čl. I 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2010 – Štatút mesta Levoča v znení neskorších zmien (ďalej len 
„VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V ustanovení § 15 ods. 2 VZN sa vypúšťa bod: 
             „cc) rozhoduje o dávke jednorazovej sociálnej pomoci,“ 
             a mení sa označenie zostávajúcich bodov takto: 
             bod dd) sa označuje ako bod cc), 
             bod ee) sa označuje ako bod dd),  
             bod ff) sa označuje ako bod ee), 
             bod gg) sa označuje ako bod ff) a 
             bod ll) sa označuje ako bod gg).  
 

2. V § 16 VZN sa vkladá bod (odsek) 13, ktorý znie: 
„Rozhoduje o dávke jednorazovej sociálnej výpomoci.“ 
a mení sa označenie zostávajúcich bodov (odsekov) takto: 
bod (odsek) 11 sa označuje ako bod (odsek) 8, 
bod (odsek) 12 sa označuje ako bod (odsek) 9, 
novovložený bod (odsek) 13 sa označuje ako bod (odsek)10 a 
body (odseky) 14 – 17 sa označujú ako body (odseky) 11 -14. 

 
3. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. 

 
 

Čl. II 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 31/42 
zo dňa 23. 8. 2012. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 

 
 
                                                          
                                                                                                 Ing. Miroslav Vilkovský 
                                                                                                  primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené: 27. 08. 2012 
Zvesené:  
Dátum účinnosti: 11. 09. 2012 
 


