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Predmet rokovania: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov. 
                                                                
        
 
 
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. 2 zákona o obecnom zriadení komisie sú zložené 
z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným (mestským) zastupiteľstvom. 
 
 Podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o obecnom zriadení zloženie a úlohy komisií 
vymedzuje obecné (mestské) zastupiteľstvo.  
 
 Úlohy a zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta ustanovuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  
 
 Navrhujeme zriadiť osem (8) stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči, a to: 

1. mandátovú, 
2. finančnú,                     
3. majetkovú, 
4. školstva a sociálnych vecí, 
5. výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, 
6. športu a mládeže, 
7. kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta, 
8. pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 
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Návrh predkladateľa  
na uznesenie:  
 
I.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018 3 – 7 člennú (troj 
až sedemčlennú) komisiu finančnú ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy komisie finančnej takto: 

- prejednáva návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny, 
- prejednáva správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet mesta a predkladá písomné 

stanoviská pre rokovanie MZ, 
- prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, 
- prejednáva prijatie návratných zdrojov financovania, 
- dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta - prejednáva návrh na predaj 

majetku mesta. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie komisie finančnej 
z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie finančnej s účinnosťou od 10. 12. 2018 volí poslanca 
mestského zastupiteľstva Ing. Roberta Novotného, 

- ďalší členovia komisie finančnej budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Levoči.    

 
T: 10. 12. 2018                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                                         Ing. Lisoňová 
 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018 3 – 7 člennú (troj 
až sedemčlennú) komisiu majetkovú ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy komisie majetkovej takto: 

-     vypracovanie stanovísk k materiálom, určeným na schválenie v MR a MZ, týkajúcich 
sa nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä kúpy, predaja a prenájmu 
nehnuteľností; 

-     vypracovanie stanovísk k materiálom, určeným na schválenie v MZ, súvisiacich so 
žiadosťami o pridelenie, výmenu alebo ukončenie nájmu mestských nájomných bytov; 

-     poskytovanie súčinnosti v procese prípravy, priebehu a vyhodnocovania 
inventarizácie majetku vo vlastníctve mesta; 

-     vypracovanie návrhov na efektívnejšie a výhodnejšie využitie majetku vo vlastníctve 
mesta; 

-     vypracovanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúcich 
sa nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta; 

-     vypracovanie stanovísk k návrhom na zriadenie obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou mesta a k návrhom na zmeny v takýchto spoločnostiach; 

-     predkladanie návrhov na riešenie dôležitých otázok, týkajúcich sa života v meste. 
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Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie komisie majetkovej  
z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie majetkovej s účinnosťou od 10. 12. 2018  volí poslanca 
mestského zastupiteľstva JUDr. Pavla Papcuna, 

- ďalší členovia komisie majetkovej budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Levoči.    

 
T: 10. 12. 2018                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                                         Ing. Lisoňová 
 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018 3 – 7 člennú (troj 
až sedemčlennú) komisiu školstva a sociálnych vecí ako svoj stály poradný, iniciatívny 
a kontrolný orgán.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy komisie školstva a sociálnych 
vecí takto: 

- prerokováva a vyjadruje sa k materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov mesta    
 v oblasti školstva v rozsahu VZN, 
- vyjadruje sa k návrhom na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení 

v zriaďovacej kompetencii mesta, 
- vyjadruje sa k návrhom financovania  jednotlivých škôl a školských zariadení v inej 

zriaďovateľskej kompetencii, 
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje prehliadky a súťaže a výstavy mimo 

kompetencie ministerstva, 
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace          

s oblasťou školstva, 
- plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach, 
- predkladá návrhy na riešenie občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, občanov, ktorí 

potrebujú sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, 
- predkladá návrhy na skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb v meste,  
- prerokúva žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci občanom a predkladá 

návrhy na ich riešenie v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 17), 

- svojou činnosťou sa podieľa na realizácii a pôsobnosti sociálnej a zdravotnej politiky 
v meste, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občanov, 

- kontroluje správu a využitie zariadení slúžiacich pre sociálne odkázaných občanov, 
- komisia berie na vedomie žiadosti o posúdenie odkázanosti občanov na sociálnu 

službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení 
neskorších predpisov,  

- riešenie sociálnej situácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov – 
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením, 

- berie na vedomie vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi 
v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23 – znižovanie dlhov 
voči mestu), 

  -  prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na činnosť    
     spoločenských organizácii (SČK, Zväz zdravotne postihnutých, Združenie  
     kresťanských seniorov a pod.), 

- plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie komisie školstva 
a sociálnych vecí z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie školstva a sociálnych vecí s účinnosťou od 10. 12. 2018  volí 
poslanca mestského zastupiteľstva ................................., 

- ďalší členovia komisie školstva a vzdelávania budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Levoči.    

 
T: 10. 12. 2018                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                                         Ing. Lisoňová 
 
 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018 3 – 7 člennú (troj 
až sedemčlennú) komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a dopravy takto: 

- vyjadruje sa k návrhu územného plánu  mesta a k všetkým jeho doplnkom a zmenám,  
- navrhuje a podieľa sa na hodnotení jednotlivých dopravných systémov v meste, 
- vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v meste a podieľa 

sa na kontrole ich dodržiavania, 
- posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia a prírody na území  

mesta a sleduje jej realizáciu, 
- navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v meste, 
- vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických osôb a fyzických osôb v meste, 
- vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných 

zariadení na území mesta, 
- vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb vo vlastníctve 

mesta, 
- podieľa sa na príprave a realizácií  koncepcie rozvoja  mesta, vyjadruje sa 

k investičnej  výstavbe v mesta,  
- vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie /štúdia, zadanie, projekt/, 

koncepčným materiálom,  
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, 
- zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území  mesta 

v zmysle cestného zákona, 
- vyjadruje sa k plánu zimnej údržby a čistenia mesta, 
- posudzuje koncepciu rozvoja mestského informačného systému, 
- sleduje stav verejného poriadku v meste a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho 

zlepšenie,  
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- vyjadruje sa k materiálom týkajúcim sa mestskej polície, jej organizácie, 
- prostredníctvom náčelníka mestskej polície spolupracuje so štátnymi orgánmi 

a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku, 
- vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície, 
- vyjadruje sa k  nakladaniu s odpadom na území mesta v zmysle zákona    o odpadoch. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie komisie výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy z poslancov mestského 
zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a 
dopravy s účinnosťou od 10. 12. 2018 volí poslanca mestského zastupiteľstva 
Radoslava Kellnera, 

- ďalší členovia komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a 
dopravy budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči.    

 
T: 10. 12. 2018                                                                         Z: primátor mesta 
                                                                                                      Ing. Lisoňová  
 
 
 
V. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018 3 – 7 člennú (troj 
až sedemčlennú) komisiu športu a mládeže ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný 
orgán.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy komisie športu a mládeže 
takto: 

- Vypracováva stanoviská k návrhom materiálov v oblasti  športu. 
- Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších úloh v meste v oblasti    
   rozvoja mládeže, športovej a telovýchovnej činnosti. 
- Navrhuje finančné zabezpečenie  oblasti športu v rozpočte mesta pre kalendárny       
  rok, dozerá na  efektívne využitie prostriedkov. 
- Vypracuje  Plán športových podujatí na príslušný kalendárny rok. 
- Vyhodnocuje činnosť jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na rozvoji  športu. 
- Pripravuje metodiku prerozdelenia príspevku mesta pre oblasť športu. 
- Zhromažďuje požiadavky jednotlivých športových klubov. 
- Navrhuje pridelenie finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom. 
- Navrhuje a spoluorganizuje spoločenské podujatia športového charakteru. 
- Navrhuje a spoluorganizuje spoločenské podujatia kultúrneho charakteru. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie komisie športu a mládeže 
z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie športu a mládeže s účinnosťou od 10. 12. 2018 volí poslanca 
mestského zastupiteľstva Miroslava Dunčka, 

- ďalší členovia komisie športu a mládeže budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Levoči.    

 
T: 10. 12. 2018                                                                       Z: primátor mesta 
                                                                                                    Ing. Lisoňová 
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VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018  3 – 7 člennú (troj 
až sedemčlennú) komisiu kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta ako svoj stály 
poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) úlohy komisie kultúry, cestovného 
ruchu a rozvoja mesta takto: 
 
V oblasti cestovného ruchu : 

 - spolupracuje a podieľa sa pri  príprave  analýzy turistickej aktivity mesta a infraštruktúry    
   cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a iných historických objektov,  
   ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb,  
 - spolupracuje a podieľa sa  na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov  
   pre mesto, 
 - podieľa sa pri príprave  návrhov na riešení rozvoja cestovného ruchu,    
 - spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja   
   cestovného ruchu v meste, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického a     
   kultúrneho dedičstva,  
 - podieľa sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým a   
   sociálnym rozvojom spravovaného územia,  
- podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta. 
   
  

 V oblasti rozvoja mesta : 
- podieľa sa pri aktualizácii vízie, profilu mesta a strategického plánu a programu  
  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,  
- podieľa sa pri priebežnom napĺňaní a vyhodnocovaní a aktualizácii akčných plánov.   
  
V oblasti prípravy projektov, grantov a fondov na národnej a medzinárodnej úrovni: 
 - spolupracuje sa podieľa sa pri vypracovávaní projektov a žiadosti o podporné programy   
   financované zo štátnych a iných verejných zdrojov,   
 - spolupracuje sa  podieľa sa pri vykonávaní monitoringu všetkých zdrojov (projekty, fondy,  
   granty) finančnej alebo inej podpory na území SR.  
   
V oblasti podpory investícii:  
1.spolupracuje pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov pre priemyselný  
   park.  
  
V oblasti podnikateľskej činnosti: 
1. spolupracuje   pri zabezpečovaní zámerov v podnikateľskej činnosti mesta.  
   
Ďalšie úlohy: 
1. spolupracuje a podieľa sa pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov – VZN a iné 

v rámci rozsahu činnosti oddelenia,  
  2. podieľa sa pri spracovaní podkladov k rozpočtu mesta,  plnenia rozpočtu, návrh zmien a    
      rozpočtových opatrení,  
  3. spolupracuje aj s ostatnými komisiami pri MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych   
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      úloh mesta.  

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie komisie kultúry, 
cestovného ruchu a rozvoja mesta z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb 
takto: 

- za predsedu komisie kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta s účinnosťou od 
10. 12. 2018 volí poslanca mestského zastupiteľstva ......................................., 

- ďalší členovia komisie kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta budú zvolení na 
nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči.    

 
T: 10. 12. 2018                                                                  Z: primátor mesta 
                                                                                               Ing. Lisoňová   
 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči zriaďuje s účinnosťou od 10. 12. 2018 3 - člennú 
(trojčlennú) komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta na plnenie úloh v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči vymedzuje (určuje) zloženie trojčlennej komisie pre 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta z poslancov mestského 
zastupiteľstva v súlade s ustanovením čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov takto: 

- za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta s účinnosťou od 10. 12. 2018 volí poslanca mestského 
zastupiteľstva JUDr. Ľubomíra Murína (nezávislý kandidát), 

- za ďalších členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta volí poslancov mestského zastupiteľstva - ............................ 
(Kresťanskodemokratické hnutie) a Annu Kravecovú (Slovenská národná strana).    

 
T: 10. 12. 2018                                                                    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   


