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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 
č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia 

účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta 
Levoča 

 
 
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 
 

 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča sa mení a dopĺňa 
takto: 
 

(1) V § 2  bod 2 „Podmienky poskytnutia dotácie“ sa vypúšťajú slová „doklad o pridelení IČO“, za slovami „IČ DPH“ sa 
vypúšťa čiarka a slová „výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti 
(doklad nepredkladá registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu 
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a právnická osoba zriadená zákonom)“. 

(2) V § 4 bod 5 písm. a) „Postup pri prerokovaní žiadosti“ sa vypúšťajú slová „po odsúhlasení v MR“. 
(3) V Prílohe č. 1 – Časť 3 Vyhlásenie v bode 2. sa vypúšťajú slová „voči nemu nie je vedené exekučné konanie a“, 

vypúšťa sa bod 3. a bod 4. sa označuje ako bod 3.. 

 
Čl. II 

(1) Uznesením č. 79 na svojom 3 zasadnutí konanom dňa 22. 02. 2023 Mestské zastupiteľstvo v Levoči schválilo tento 
doplnok Všeobecne záväzného nariadenia            č. 3/2019.  

(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť 
pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

V Levoči dňa 27. 02. 2023 

 
    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
                             primátor mesta  

 
Vyvesené dňa: 27.02.2023 
Zvesené dňa: 15. 03. 2023 
Dátum účinnosti: 14. 03. 2023  

 


