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Predmet rokovania: I.    Zloženie sľubu primátora mesta 

                                                           II.   Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

                                                           III. Príhovor primátora mesta     

        

 

 

Pre:     ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  

                                                           Levoči – 28. 11. 2022 

 

    

 

Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta   
 

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  

 

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta – konzultácia so spracovateľom 

                                                            

 

                        

Dôvodová správa:   

 

 Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej v dôvodových správach pre ustanovujúce mestské zastupiteľstvo 
len „zákon o obecnom zriadení“) s použitím ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení primátor mesta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia.“.  
 

 Podľa ustanovenia § 26 zákona o obecnom zriadení  poslanec skladá sľub, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.  
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Návrh predkladateľa  
na uznesenie:  

 

  

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že primátor mesta Levoča Ing. Miroslav 

Vilkovský, MBA zložil zákonom predpísaný sľub. 

T: ihneď                                                                                  Z: primátor mesta 

                                                                                                     Ing. Lisoňová 

 

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Levoči zvolení vo volebnom obvode č. 1 – Pavol Papcun, JUDr., Ľubomír Repaský, 
PaedDr., Radoslav Kellner, Ľubomír Murín, JUDr., Ján Lorko, Lýdia Budziňáková, JUDr., 
MBA, Ingrid Dzurňáková, MUDr., MBA, Miroslav Čurilla, Ľubomír Komara, Bc., Jozef 
Cvoliga, PhDr. Mgr., a zvolení vo volebnom obvode č. 2 – Ladislav Ogurčák, Mgr., Anna 
Kravecová, Jana Suráková, MUDr., Miroslav Dunčko, Michal Kašper, Mgr., Vladimír 
Adamkovič, RNDr., Jaroslav Kramarčík, Mgr., Eva Chalupecká, Mgr., Vladimír Babej, Mgr., 
zložili zákonom predpísaný sľub. 
T: ihneď                                                                                 Z: primátor mesta 

                                                                                                    Ing. Lisoňová         
 

 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie príhovor primátora mesta Levoča Ing. 

Miroslava Vilkovského, MBA. 

T: ihneď                                                                                 Z: primátor mesta 

                                                                                                    Ing. Lisoňová            
 

 

 

Na vedomie:    primátor mesta 

                                                           zástupca primátora mesta 

    prednosta mestského úradu 

    hlavný kontrolór mesta 

                                               právny útvar mestského úradu      

 

 

V Levoči:    22. 11. 2022   


