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Predmet rokovania: Voľba mandátovej komisie. 

                                                                

        

 

 

Pre:     ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  

                                                           Levoči – 06. 12. 2018 

 

    

 
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 § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obecné (mestské) 

zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a 

kontrolné orgány.  

 

 Podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o obecnom zriadení zloženie a úlohy komisií 

vymedzuje obecné (mestské) zastupiteľstvo.  

                     

  
Návrh predkladateľa  
na uznesenie:  
  

Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje trojčlennú (3-člennú) mandátovú komisiu ako 

svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.  

Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy mandátovej komisie takto: 

- overuje platnosť zloženia sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a primátora 

mesta,  

- sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva 

a orgánov, do ktorých boli zvolení; podľa potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu 

návrhy na prijatie potrebných opatrení, 

- zisťuje podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, konštatuje zánik 

mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom primátora mesta 

oznamuje mestskému zastupiteľstvu s návrhom na oznámenie nastúpenia náhradníka, 
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- sleduje dodržiavanie štatútu mesta a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

poslancami Mestského zastupiteľstva v Levoči; v prípade potreby predkladá 

mestskému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie mandátovej komisie 
z poslancov mestského zastupiteľstva takto: 

- za predsedu mandátovej komisie volí PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, 

- za ďalších členov mandátovej komisie volí ..................................... a ......................... .    

 

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:    30. 11. 2018   


