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 Mesto Levoča 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  
 

vydáva pre územie mesta Levoča 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
 

č. 10/2015, 
 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2011, Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta č. 14/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 19/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 9/2014, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta Levoča, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 17/2011 o zásadách predaja 
nehnuteľného majetku mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 16/2012, Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta č. 18/2011 o zásadách prenajímania pozemkov vo vlastníctve mesta Levoča 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 
17/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2014 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 
15/2014 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2014. 
 
 
 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenia 
 
 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 
14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 
12/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 19/2011 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 9/2014, zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2011 
o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Levoča, zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 17/2011 o zásadách predaja nehnuteľného majetku mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta č. 16/2012, zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 18/2011 o zásadách 
prenajímania pozemkov vo vlastníctve mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 17/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2014 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2014 a zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2012 
o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 
12/2014. 

 
 

  
§ 2 

 
Zrušovacie ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2011, Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 14/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 19/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 9/2014. 

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s finančnými 
prostriedkami mesta Levoča. 

3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 17/2011 o zásadách predaja nehnuteľného majetku 
mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 16/2012. 
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4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 18/2011 o zásadách prenajímania pozemkov vo 

vlastníctve mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2012, Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 17/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2014 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 15/2014. 

5. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2014. 

 
 

§ 3 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 11/41 
zo dňa 25. 6. 2015. 

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

 
V Levoči 30. 6. 2015 
 
                        
                         
             
                                                                                       PaedDr. Milan Majerský 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 02. 07. 2015 
Zvesené:  
Dátum účinnosti: 17. 07. 2015 
 


