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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č. 6/2019 

 
z 20. 06. 2019, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Levoča. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g)   zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) 1. bod zákona č. 
369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta 

Levoča  sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V prílohe všeobecne záväzného nariadenia č. 111/2003 sa v zozname ulíc a iných verejných priestranstiev dopĺňa ulica 
s poradovým číslo 68 a názvom Ulica za Bergerovcom a ulica s poradovým číslo 69 a názvom Tatranská ulica. 

 
2. Do prílohy všeobecne záväzného nariadenia č. 111/2003 sa vkladá grafické zobrazenie Ulice za Bergerovcom na území 

mesta Levoča, ktoré tvorí prílohu č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu, a grafické zobrazenie Tatranskej 
ulice, ktoré tvorí prílohu č. 2 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

             
Čl. II 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 6/51 zo dňa 20. 06. 

2019. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
V Levoči dňa 27. 06. 2019 
                                                            
                          
                                                                                     Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
                                                                                                    primátor mesta 
 
 
Vyvesené: 27. 06. 2019 
Zvesené: 
Dátum účinnosti: 12. 07. 2019 
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