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Informácia mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Levoči 
 
1. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči overila platnosť voľby primátora 

mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského, MBA a poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Levoči prítomných na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči –  

 

vo volebnom obvode č. 1: 

Miroslav Vilkovský, Ing., MBA     nezávislý kandidát                           
Pavol Papcun, JUDr.   Kresťanskodemokratické hnutie    
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA  
Miroslav Čurilla                  Kresťanskodemokratické hnutie    
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA 
Ingrid Dzurňáková, MUDr., MBA nezávislá kandidátka               
Ľubomír Repaský, PaedDr.  nezávislý kandidát     
Ľubomír Murín, JUDr.   nezávislý kandidát               
Robert Novotný, Ing.                       nezávislý kandidát                           
Radoslav Kellner               nezávislý kandidát                  
Ján Lorko                                      Kresťanskodemokratické hnutie    
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA   
 

a 

vo volebnom obvode č. 2: 

Anna Kravecová              SMER – sociálna demokracia 
                                                           Slovenská národná strana                             
Jana Suráková, MUDr.  Kresťanskodemokratické hnutie    
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA  
Vladimír Adamkovič, RNDr.  nezávislý kandidát   
Pavol Ščurka, MUDr.                      Kresťanskodemokratické hnutie  
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA  
Miroslav Dunčko       .  nezávislý kandidát   
Michal Kašper, Mgr.  nezávislý kandidát 
Ladislav Ogurčák, Mgr.       Kresťanskodemokratické hnutie 
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA  
Jaroslav Kramarčík, Mgr.              nezávislý kandidát   
Eva Chalupecká, Mgr.  Kresťanskodemokratické hnutie 
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                                                          Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA 
Andrea Čajová, Mgr.  Kresťanskodemokratické hnutie    
                                                           Občianska konzervatívna strana 
                                                           SPOLU – občianska demokracia 
                                                           NOVA 
 

Vymenovaní verejní funkcionári predložili mandátovej komisii Mestského zastupiteľstva 

v Levoči osvedčenia o zvolení. 

 

2. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči konštatuje, že všetci prítomní 

verejní funkcionári mesta Levoča (primátor mesta Levoča a poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Levoči), s výnimkou Ing. Miroslava Vilkovského, MBA – poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Levoči, zložili zákonom predpísaný sľub. Ing. Miroslavovi 

Vilkovskému, MBA – poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči zvolenému vo 

volebnom obvode č. 1 zanikol dnešným dňom mandát poslanca mestského zastupiteľstva 

z dôvodu uvedeného v ustanovení § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

 

3. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči konštatuje, že primátor mesta Ing. 

Miroslav Vilkovský, MBA v zmysle ustanovenia § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov oznámil nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č. 1 PhDr. Mgr. 

Jozefa Cvoligu s účinnosťou od 06. 12. 2018. Poslanec mestského zastupiteľstva PhDr. Mgr. 

Jozef Cvoliga odovzdal mandátovej komisii osvedčenie primátora mesta, že sa stal poslancom 

mestského zastupiteľstva. Mandátová komisia konštatuje, že nastupujúci náhradník vo 

volebnom obvode č. 1 zložil zákonom predpísaný sľub.  
 

4. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči konštatuje, že všetci prítomní 

verejní funkcionári mesta Levoča (primátor mesta Levoča a poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Levoči) potvrdili písomným čestným vyhlásením, že nevykonávajú funkciu 

(činnosť) nezlučiteľnú s výkonom funkcie primátora mesta (ustanovenie § 13 ods. 3 zákona 

o obecnom zriadení) a funkcie poslanca mestského zastupiteľstva (ustanovenia § 11 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení). 

 

 

 

 

Levoča 06. 12. 2018                                                    ................................................................. 

                                                                                               predseda mandátovej komisie      


