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Mesto Levoča (ďalej len mesto) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a  pre územie mesta Levoča 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA 
 

č. 12/2011 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom 

mesta Levoča 
 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča sa 
mení takto :  
 
1. V článku 8, bod 10, mení sa v úvodnej vete odkaz „...v ods.6...“ na odkaz „...v ods. 9...“. 
2.  Článok 8 sa dopĺňa o ďalší bod, označený ako bod 16, ktorý znie: 
 „Na pohľadávky mesta, ktoré vznikli pred 01.07.2010 sa nevzťahujú ustanovenia bodu 9 tohto článku. Na 

žiadosť dlžníka pri týchto pohľadávkach možno druhovo raz odpustiť úrok z omeškania alebo poplatok 
z omeškania tak, aby príslušenstvo pohľadávky tohto druhu nepresiahlo ročnú hodnotu 18,25 % istiny, ak 
bola zaplatená istina a vynaložené náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Ostatné ustanovenia 
tohto článku sa použijú na tieto pohľadávky primerane.“ 

3. V článku 8 bod. 13 sa dopĺňa o písmeno „d) ak ide o príslušenstvo pohľadávky do výšky 5 eur a istina bola 
zaplatená, a to z dôvodu, že náklady na upomínanie a vymáhanie prevýšia vymáhanú pohľadávku.“ 

4. Vkladá sa nový „článok 11 : Generálny pardon“ 
Fyzickým a právnickým osobám, ktoré zaplatili dlžnú istinu spolu s vynaloženými nákladmi na vymáhanie 
pohľadávky sa dňom účinnosti tohto doplnku odpúšťajú úroky z omeškania a poplatky z omeškania.     
Fyzickým a právnickým osobám, ktoré zaplatia dlžnú istinu spolu s vynaloženými nákladmi na vymáhanie 
pohľadávky najneskôr do 30. 06. 2012 sa dňom zaplatenia odpustia úroky z omeškania a poplatky 
z omeškania.“     

 5. Doterajší článok 11 sa označuje ako článok 12.           
Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. novembra 2011.  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči  
č. 13/B/6 dňa 29. 09. 2011.  

 
  
 

 
         PaedDr. Milan Majerský 
                primátor mesta 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 05. 10. 2011 
Zvesené dňa: 20. 10. 2011 
 


