Mestské zastupiteľstvo v Levoči na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 12 zákona o obecnom zriadení schválilo
uznesením tento

D O D A T O K č. 1
K ROKOVACIEMU PORIADKU
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V LEVOČI
§1
Úvodné ustanovenie
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Levoči (ďalej aj len „rokovací
poriadok“) sa mení a dopĺňa na základe ustanovenia § 17 ods. 1 rokovacieho poriadku.
§2
1. V § 4 ods. 2 prvá veta rokovacieho poriadku sa slová „14.00 hod.“ nahrádzajú
slovami „10.00 hod.“.
2. V § 7 ods. 2 druhá veta znie: „Posledným bodom programu rokovania mestského
zastupiteľstva je bod „Interpelácie“.
3. V § 7 ods. 5 sa dopĺňa štvrtá veta, ktorá znie: „Predkladateľ návrhu na zmenu
zverejneného programu zasadnutia predloží materiál týkajúci sa zmeny v písomnej
podobe s jednoznačnou a zrozumiteľnou formuláciou návrhu na prijatie uznesenia
mestským zastupiteľstvom.“
4. § 8 ods. 18 sa dopĺňa o druhú a tretiu vetu, ktoré znejú: „Inak je opakované
predkladanie materiálov na rokovanie mestskému zastupiteľstvu možné najskôr po
uplynutí doby šiestich mesiacov. Ak ide o rozhodovanie mestského zastupiteľstva
vo veci schvaľovania zmluvy s mestom Levoča, ktorej ďalšou zmluvnou stranou je
fyzická osoba, opakované predkladanie materiálov na rokovanie mestskému
zastupiteľstvu je možné najskôr po uplynutí doby dvanástich mesiacov, ak
uzatvorenie schválenej zmluvy bolo zmarené výlučne konaním alebo nečinnosťou
inej zmluvnej strany než mesto Levoča, ktorá je fyzickou osobou.“
§3
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok k rokovaciemu poriadku sa trvalo (v čase jeho účinnosti) zverejňuje
na webovom sídle mesta.
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2. Tento dodatok k rokovaciemu poriadku schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči
dňa 17. 6. 2021 uznesením č. 26/37.
3. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči
nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2021.
V Levoči dňa 17. 6. 2021

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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