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Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

v y d á v a  pre územie mesta Levoča 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

č. 1/2022 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2021 a č. 8/2021 sa mení a dopĺňa takto: 

(1) V § 2, bod 1 písm. c) znie takto: 

c)    nie je nájomcom ani spoločným nájomcom bytu, vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu, alebo 
iného objektu určeného na trvalé bývanie na území Slovenskej republiky s výškou podielu ½ a viac.  

(2) V § 6, bod 1 písm. b) znie takto: 

b)   Osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške 
päťnásobku životného minima, ak 
1.  osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
2.  ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 
3.  aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom 
záujme, vzdelávanie, kultúra alebo ochranu obyvateľov obce, 

 
(3)  V § 7 sa dopĺňa bod 11, ktorý znie: 

Ustanovenie ods. 3 a ustanovenie § 6 ods. 10 sa neuplatní pri uzatváraní nájomnej zmluvy s oprávnenou fyzickou 
osobou podľa § 6 ods. 1 písm. f).   
 

Čl. II 

(1) Uznesením č. 16 na svojom  31. zasadnutí konanom dňa 17.02.2022 Mestské zastupiteľstvo v Levoči schválilo tento 
doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022. 

(2)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť dňom 
15.03.2022. 
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Vyvesené dňa: 18.01.2022 
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