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Predmet rokovania:                         Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Levoči 

                                                           Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MR v Levoči                                                          
        

 

 

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 15. 12. 2022 

 

  

  

 

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

 

 

    

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

 

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

 

 

 

Dôvodová správa:   
 V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rokovací poriadok mestského zastupiteľstva podlieha 

schvaľovacej právomoci mestského zastupiteľstva. 

 

 Aktuálny rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Levoči bol prijatý 

s účinnosťou od 01. 05. 2018, dosiaľ k nemu bol prijatý jeden dodatok. 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 06. 12. 2022 

nebola zriadená mestská rada. Táto skutočnosť si vynucuje zmenu Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

 

Vzhľadom na uvedenú situáciu navrhujeme schváliť nový Dodatok č. 2 k 

Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči, ktorým sa aktuálny rokovací 

poriadok zmení  vo všetkých ustanoveniach, v ktorých sa v rôznych súvislostiach uvažuje 

s mestskou radou. Princípom je univerzálne riešenie a také formulácie, ktoré pokryjú situáciu 

s mestskou radou aj bez mestskej rady. 

  Účinnosť navrhovaného Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Levoči má byť 01. 01. 2023.               

 

 V kontexte nezriadenia mestskej rady navrhujeme zrušiť aktuálny Rokovací poriadok 

Mestskej rady v Levoči formu Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Levoči. 

 

  Účinnosť navrhovaného Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady 

v Levoči má byť 01. 01. 2023.         
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Návrh predkladateľa                       

na uznesenie:  
I.  

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Levoči s účinnosťou od 01. 01. 2023 podľa predloženého návrhu, 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

T : 01. 01. 2023                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej 

rady v Levoči s účinnosťou od 01. 01. 2023 podľa predloženého návrhu, v súlade 

s ustanovením § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

T : 01. 01. 2023                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

                                                                                                    
Na vedomie:    primátor mesta 

                                                           zástupca primátora mesta  

prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                                           právny útvar mestského úradu 

 

 

V Levoči:    09. 12. 2022   


