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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.  

 

                      

  
Návrh predkladateľa  
na uznesenie:  
 

I.  
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť s účinnosťou 
od 20. 12. 2018 za členov komisie finančnej                                                                                         
                                                                                                              1. ............................... 

                                                                                                              2. ............................... 

                                                                                                              3. ............................... 

                                                                                                              4. ............................... 

                                                                                                               

                                                                                                             

T: 20. 12. 2018                                                                 Z: primátor mesta 

                                                                                              Ing. Lisoňová 
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II. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť s účinnosťou 
od 20. 12. 2018 za členov komisie majetkovej                                                                          
                                                                                                              1. ............................... 

                                                                                                              2. ............................... 

                                                                                                              3. ............................... 

                                                                                                              4. ............................... 

                                                                                                               

 

T: 20. 12. 2018                                                                    Z: primátor mesta 

                                                                                                 Ing. Lisoňová 

 
 
 
 
 

III. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť s účinnosťou 
od 20. 12. 2018 za členov komisie školstva a sociálnych vecí                                                                     
                                                                                                              1. ............................... 

                                                                                                              2. ............................... 

                                                                                                              3. ............................... 

                                                                                                              4. ............................... 

                                                                                                               

T: ihneď                                                                            Z: primátor mesta 

                                                                                              Ing. Lisoňová 

 
 
 

 

 

IV. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť s účinnosťou 
od 20. 12. 2018 za členov komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy                                                                                             1. ............................... 

                                                                                                              2. ............................... 

                                                                                                              3. ............................... 

                                                                                                              4. ............................... 

                                                                                                               

T: 20. 12. 2018                                                                    Z: primátor mesta 

                                                                                                 Ing. Lisoňová 
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V. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvo v Levoči zvoliť s účinnosťou 
od 20. 12. 2018 za členov komisie športu a mládeže 
                                                                                                              1. ............................... 

                                                                                                              2. ............................... 

                                                                                                              3. ............................... 

                                                                                                              4. ............................... 

                                                                                                               

T: 20. 12. 2018                                                                  Z: primátor mesta 

                                                                                               Ing. Lisoňová 

 
 

 

VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť 
s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu a rozvoja 
mesta                                                                                                    1. ............................... 

                                                                                                              2. ............................... 

                                                                                                              3. ............................... 

                                                                                                              4. ............................... 

                                                                                                               

T: 20. 12. 2018                                                                   Z: primátor mesta 

                                                                                                Ing. Lisoňová                     

 
 
 
VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť 
s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta                                                                                                                
                                                                       1. JUDr. Ľubomíra Murína (nezávislý kandidát) a 

                                                                       2. Annu Kravecovú (Slovenská národná strana). 

 

 

T: 20. 12. 2018                                                                   Z: primátor mesta 

                                                                                                Ing. Lisoňová                     
 
 
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 

                                                           zástupca primátora mesta 

    prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu      

 

 
V Levoči:    10. 12. 2018   


