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Predmet rokovania: Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 
mesta Levoča 

        

 

 

Pre:     ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  

                                                           Levoči – 28. 11. 2022 

 

    

 

Predkladá:    Martina Karasová, predsedníčka Mestskej volebnej  

                                                                                          komisie v Levoči   
 

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, zapisovateľka Mestskej volebnej  

                                                                                                komisie v Levoči  
 

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta – konzultácia so spracovateľom 

                                                            

 

                        

Dôvodová správa:   
 

 Mestská volebná komisia v Levoči v zmysle ustanovenia § 190 zákona č. 180/2014 Z. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov uverejnila spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli mesta a na 

webovom sídle mesta) bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v meste (t. j. 30. 

októbra 2022) výsledky volieb do mestského zastupiteľstva a výsledky volieb primátora.  
 

 V zmysle rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči a v zmysle 

Metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. novembra 2018 pre 

obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev predseda mestskej 

volebnej komisie oznámi výsledky volieb v meste na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a odovzdá osvedčenia o zvolení zvoleným kandidátom.  
                      

 

Návrh predkladateľa  
na uznesenie:  
  

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie správu o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy mesta Levoča prednesenú predsedníčkou Mestskej volebnej komisie v Levoči 
Martinou Karasovou. Správa tvorí prílohu tohto uznesenia. 
T: ihneď                                                                        Z: primátor mesta  
                                                                                           Ing. Lisoňová 



MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky 

2 

 

 

 

Na vedomie:    primátor mesta 

                                                           zástupca primátora mesta 

    prednosta mestského úradu 

    hlavný kontrolór mesta 

                                               právny útvar mestského úradu      

 

 

V Levoči:    22. 11. 2022   



Mestská volebná komisia v Levoči 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

volieb poslancov mestského zastupiteľstva 

a volieb primátora mesta 

Mestská volebná komisia v Levoči, 
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb 
poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktoré sa konali 29. októbra 2022. 

A. Do Mestského zastupiteľstva v Levoči vo volebnom obvode č. 1 boli zvolení: 
 

Meno, priezvisko, politická strana2) 

1. Pavol Papcun, JUDr., nezávislý kandidát 
2. Ľubomír Repaský, PaedDr., nezávislý kandidát 
3. Radoslav Kellner, nezávislý kandidát 
4. Ľubomír Murín, JUDr., nezávislý kandidát 
5. Ján Lorko, Kresťanskodemokratické hnutie 

6. Lýdia Budziňáková, JUDr., MBA, Kresťanskodemokratické hnutie 

7. Ingrid Dzurňáková, MUDr. MBA, nezávislá kandidátka 

8. Miroslav Čurilla, nezávislý kandidát 
9. Ľubomír Komara, Bc., HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia 

10. Jozef Cvoliga, PhDr., Mgr., Sloboda a Solidarita, SME RODINA 

 

Do Mestského zastupiteľstva v Levoči vo volebnom obvode č. 2 boli zvolení: 
 

Meno, priezvisko, politická strana2) 

1. Ladislav Ogurčák, Mgr., nezávislý kandidát 
2. Anna Kravecová, Slovenská národná strana 

3. Jana Suráková, MUDr., Kresťanskodemokratické hnutie 

4. Miroslav Dunčko, nezávislý kandidát 
5. Michal Kašper, Mgr., nezávislý kandidát 
6. Vladimír Adamkovič, RNDr., nezávislý kandidát 
7. Jaroslav Kramarčík, Mgr., nezávislý kandidát 
8. Eva Chalupecká, Mgr., nezávislá kandidátka 

9. Vladimír Babej, Mgr., nezávislý kandidát 
 

 

 

                                                           
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 
Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.  
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B. Za primátora mesta Levoča. 

bol zvolený: 
Meno, priezvisko, politická strana2) 

Miroslav Vilkovský, Ing., MBA, nezávislý kandidát 

 

V Levoči 
 

Dátum: 
30. 10. 2022 

                                                                                  

 

 

                                                                                                         Martina Karasová 

predseda volebnej komisie 

podpis 
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