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

zriadení v znení neskorších predpisov  

7. zasadnutie Mestsk

ktoré sa uskutoční dňa

v kancelárii primátora mesta

PROGRAM: 
1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

4. Zmena rozpočtu č. 7 

5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s

6. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

7. Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča

8. LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča 

od 1.2.2020 

9. Záver. 
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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 10. decembra 2019 /utorok/ o

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

Kontrola plnenia uznesení 

majetkom mesta 

Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

rílohy 1, tabuľka 1 VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča 

Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu ploch

evoča  6.12.2019 

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

Levoči, 

o 10, 00 h 

. poschodie, č. dv. 29 

2022 

rílohy 1, tabuľka 1 VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku                     

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Cenník nájmu plochy platný                                                  


