
  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 

č. 13/2010 

  
Strana č. 1/1 

 
Mesto Levoča podľa §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona Federálneho zhromaždenia 
Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 
vydáva pre územie mesta Levoča 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

MESTA  LEVOČA 
č. 13/2010 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa  vyhlásila 
záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení VZN č. 147/2005, VZN č. 1/2006, VZN č. 13/2008, VZN 
č. 4/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 1/2010. 
 
Úvodné ustanovenie 
§ 1 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č.  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecnom záväznom 
nariadení (ďalej len nariadenie). 
 
Článok 1. 
Predmet nariadenia 
1. Vyhlasuje sa záväzná časť zmeny č. 8 Územného plánu mesta Levoča. Priestorové vymedzenie zmeny na 
podklade schémy záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je znázornené v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia. 
2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch funkčného 
a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou zmeny č. 8 Územného plánu mesta Levoča a sú 
uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 
 
Článok 2. 
Osobitné ustanovenie 
Dokumentácia schválenej zmeny č. 8 Územného plánu mesta Levoča je uložená spolu s kompletným 
pôvodne schváleným územným plánom mesta a možno do nich nahliadnuť na Mestskom úrade v Levoči, 
Stavebnom úrade Mesta Levoča a na Krajskom stavebnom úrade v Prešove. 
 
Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 
1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa na tomto nariadení č. 13/2010 uznieslo uznesením č. 52/B/12 dňa 
16.11.2010. 
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť 30 dňom od 
zverejnenia spôsobom v meste obvyklým, t. j. vyvesenia na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 
mesta. 
 
          
 

 
 
Ing. Miroslav Vilkovský 
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Vyvesené: 29.11.2010 
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