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

- oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta - 
 

 

Predmet rokovania:           LIMKA –Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu  
                                              plochy  platný od 1.2.2020 

 
Pre:    Mestskú radu – 10.12.2019 
                                                    Mestské zastupiteľstvo – 19.12.2019  
                                                  
Predkladá:                            Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM  
                                                 
Spracovateľ:     Mgr. Anna Babicová, ved.odd. CRaRM 
    Mgr. Kamil Tomaškovič, podnikateľská činnosť, CR, propagácia 
                                                                                              
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
  
Mestská rada odporúča schváliť  mestskému zastupiteľstvu Cenník nájmu plochy platný od 1.2.2020 
v Informačnom magazíne mesta Levoča (LIMKA). 
 
Stanovisko komisie MZ:         bez prerokovania v komisii 
 
Stanovisko MR:                       MR schvaľuje návrh predkladateľa 
 
Termín:               ihneď 
 
Zodpovedný:               Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta MsÚ 
                                                   Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 

Na vedomie:                              primátor mesta 
           zástupca primátora mesta   
                                                    prednosta MsÚ 
    hlavná kontrolórka        
  
 
Levoči dňa:              06.12.2019  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 

Mesto Levoča v zmysle schváleného Štatútu  a  prílohy č.1 Cenník nájmu plochy 
(uznesenie MZ č.14/40 zo dňa 28.10.2015) je vydavateľom Informačného magazínu mesta 
Levoča (LIMKA).  

 
Obsahovú skladbu LIMKY tvoria aj občianske oznamy, komerčná reklama.  
 
Mesto Levoča  v mesiaci september 2019 zrealizovalo proces verejného obstarávania 

na zabezpečenie tlačiarenských služieb – Informačný magazín mesta Levoča na obdobie 
1.1.2020 -31.11.2021 prostredníctvom elektronického trhoviska.  Dňa 31.10.2019 bola 
uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201932653_Z, ktorá bola výsledkom verejného 
obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronického trhoviska, 
podľa ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Obchodných podmienok 
elektronického trhoviska na predmet zákazky: Zabezpečenie tlačiarenských služieb – 

Informačný magazín mesta.   
Dňa 20.11.2019 bola medzi mestom Levoča a dodávateľom služieb (víťazný uchádzač 

z elektronického trhoviska)  Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. Poprad  podpísaná 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201932653_Z.  

 
Dňa 20.11.2019 bol opakovane zrealizovaný proces verejného obstarávania na 

predmet zákazky Zabezpečenie tlačiarenských služieb – Informačný magazín mesta na 

obdobie rokov 2020-2021.. Víťazný uchádzač stanovil najnižšiu cenu tlače Informačného 
magazínu mesta  Levoča pre 4400 ks výtlačkov  vo výške 979 eur/mesačne.  Nárast cenovej 
relácie oproti minuloročným nákladov je o 109 eur/mesačne z dôvodu nárastu cien na 
tlačiarenské služby.  

Pre pokrytie nákladov na predmetnú službu predkladáme návrh Cenníka nájmu  
plochy  v Informačnom magazíne mesta Levoča, ktorý špecifikuje zvýšenie cien o 10%  v  
v občianskych oznamoch a komerčných reklamách oproti cenníku platného od 1.1.2016.  

 
Vypracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Kamil Tomaškovič 
  
 

 


