
Mestský úrad Levoča 

Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča 
 

Predmet rokovania: 1. Zmena rozpočtu č. 5,  

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2019, ktorým sa mení 

VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 a v znení 

VZN č. 10/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady,  

3. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

             

Pre:                           Mestskú radu                 18.11.2020   

 Mestské zastupiteľstvo 26.11.2020 
  

                      

Predkladá:                    Ľuboš Kamenický  

Spracovateľ:       Ľuboš Kamenický    

 

Návrh predkladateľa 

na uznesenie:      
 

MR odporúča  MZ schváliť 
 

1. schváliť zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča na rok 

2020,  

 

2. schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

kapitálového rozpočtu  vo výške 20 406 eur na investičnú akciu „Vypracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie“,  

 

3. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2019, ktorým sa mení VZN 

č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,  

 

4. schváliť zmenu prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 
 

 

Stanovisko Komisie mestského zastupiteľstva: 
 

1. navýšiť dotáciu pre bežecký areál o 5 000 eur,   

 

2. schváliť zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča na rok 

2020,  

 

3. schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

kapitálového rozpočtu  vo výške 20 406 eur na investičnú akciu „Vypracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie“,  

 



4. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2019, ktorým sa mení VZN 

č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,  

 

5. schváliť zmenu prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

 

 

T: 27.11.2020 Z:  Mgr. Nikolaj Kučka 

 Ľuboš Kamenický 

 

Na vedomie: primátor mesta 

 zástupca primátora 

 hlavný kontrolór mesta 

 právnik mesta 

 kancelária primátora 

 

 

V Levoči 13.11.2020 


