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P 
  

 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o

zriadení v znení neskorších predpisov  

1. zasadnutie Mestsk

ktoré sa uskutoční dňa

v kancelárii primátora mesta

 
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie 
2. Nakladanie s majetkom mesta
3. Zmena rozpočtu č. 6 na rok 2018.
4. Rozpočet mesta Levoča na rok 2019 s
5. Zmena prílohy č. 1 VZN 9/2017 o

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a
a školských zariadení v
náboženskej spoločnosti a

6. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v
7. Informácia o vydaní doplnku č. 20 k

Levoča 
8. Plán práce MR a MZ na rok 2018
9. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z

Kežmarská cesta I 
10. VZN mesta Levoča Zmeny a
11. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
12. Návrh na schválenie vstupu do

s názvom „Zabezpečenie právnych služieb pre Mesto Levoča“.
13. Rôzne. 
14. Záver.  
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         Levoča 

 

P O Z V Á N K A 

ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o

znení neskorších predpisov          

z v o l á v a m 

. zasadnutie Mestskej rady  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 /štvrtok/ o

kancelárii primátora mesta, I. poschodie, č. dv. 

majetkom mesta 
Zmena rozpočtu č. 6 na rok 2018. 

mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
Zmena prílohy č. 1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby  
Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

vydaní doplnku č. 20 k organizačnému poriadku Mestského úradu 

MZ na rok 2018 
Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a

VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta II. 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

na schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania na 
„Zabezpečenie právnych služieb pre Mesto Levoča“. 

FAX: 053/451 2246                                                                                                    

evoča  10.12.2018 

ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

Levoči, 

o 10, 00 h 

. poschodie, č. dv. 29 

2021 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

dieťa materskej školy 
sobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 

organizačnému poriadku Mestského úradu 

D Zmeny a doplnky č. 16 – 

ocesu verejného obstarávania na poskytnutie služby 


