
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

- oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta - 
 

Predmet rokovania:             Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  
                                                    transfery na kultúru 

 
Pre:    Mestskú radu –  16.04.2019  
                                                    Mestské zastupiteľstvo – 25.04.2019 
                                                  
Predkladá:                            Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM  
                                                 
Spracovateľ:     Mgr. Anna Babicová, ved.odd. CRaRM  
    
                                                                                           
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery 
na kultúru vo výške 4000 eur pre Občianske združenie Levočan, Námestie Majstra Pavla č.48, 
Levoča za účelom zabezpečenia účasti žiakov ZUŠ na Medzinárodnom festivale mládeže v Taliansku 
(Berceto)  v termíne  júl – august 2019. 
 
 
Stanovisko komisie MZ:       Komisia pre kultúru a CR odporúča MZ schváliť poskytnutie  
                                                 dotácie podľa návrhu predkladateľa  
 
Stanovisko MR:                       
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 4000 eur pre Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla č.48, Levoča za účelom zabezpečenia účasti žiakov ZUŠ na Medzinárodnom 
festivale mládeže v Taliansku (Berceto)  v termíne  júl – august 2019. 
 
  
Termín:               ihneď 
 
 
Zodpovedný:               Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta MsÚ  
                                                   Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
    Mgr. Ľuboš Kamenický, ved. odd. finančného  
 
 

Na vedomie:                              primátor mesta 
  zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ 
           hlavná kontrolórka   
                                                    právnik mesta        
  
 
Levoči dňa:              17.04.2019  
  
 
 



 

Dôvodová  správa 

V zmysle  § 4 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č.22//2015, ktorým sa 
určujú podmienky rozdelenia finančných prostriedkov  pre oblasť sociálnej pomoci, kultúry, športu, 
výchovy a vzdelávania z rozpočtu mesta Levoča na rok 2019 predkladáme na prerokovanie žiadosť 
Občianskeho združenia Levočan so sídlom Námestie Majstra Pavla č.48 v Levoči.  

Predmetom žiadosti je zabezpečenie účasti žiakov Základnej umeleckej školy v Levoči na 
Medzinárodnom festivale  mládeže v Taliansku. 

Termín realizácie  júl – august 2019.  

Miesto realizácie: Berceto, provincia Parma.  

Hlavným poslaním festivalu je realizácia výtvarných diel, stretávanie sa mladých ľudí, 
spoznávanie kultúr, učenie sa k porozumeniu. 

Predpokladaný celkový rozpočet žiadostí: 12 000 eur 

Vlastné zdroje vrátane sponzorských príjmov žiadateľa: 8000 eur 

Požadovaná dotácia/návrh na schválenie MZ: 4000 eur 

 

V Levoči, dňa 17.04.2019 

 

Vypracovala: Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 

 

 

 

 


