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

 
 

Predmet rokovania: Zmena uznesenia č. 64 - Koncepcia prechodu na množstvový zber    
komunálneho odpadu v meste Levoča. 

 
Pre:   Mestské zastupiteľstvo – 25.06.2020 
 

Predkladá:  Mgr. Ľuboš Kamenický  
 

Spracovateľ:  Ing. Michal Faltin, referent odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
MZ schvaľuje zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 64 zo dňa 21.11.2019, 
ktorá spočíva v zmene termínu na splnenie uznesenia z 30.06.2020 na 31.10.2020. Ostatné 
ustanovenia uznesenia sa nemenia. 

Termín:   ihneď 
 
Zodpovedný:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
  

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    bez prerokovania v MR 
 

Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 

V Levoči dňa:  18.06.2020   
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
15. Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí, konanom dňa 21.11.2019 schválilo 
uznesením č. 64 vypracovanie Koncepcie prechodu na množstvový zber komunálneho 
odpadu v meste Levoča a zároveň schválilo zriadenie komisie pre riešenie problematiky 
odpadového hospodárstva v meste Levoča. Termín na predloženie vypracovanej koncepcie 
bol stanovený na jún 2020. Vzhľadom na to, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, hlavný hygienik SR z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie 
ochorenia COVID19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej 
zdravotníckej organizácie, vydal opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, podľa 
ktorého sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej či inej povahy od 24.03.2020 do odvolania, nebolo možné zvolávať zasadnutia 
tejto komisie a prizývať na ne aj iné subjekty, ako to bolo schválené členmi komisie na jej 
zasadnutí dňa 04.10.2019. Zároveň ešte stále prebieha vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre kontajnerové stojiská v meste, ktoré budú podkladom pre finálnu koncepciu 
na zavedenie množstvového zberu. Vzhľadom na uvedené navrhujeme posunúť termín na 
predloženie Koncepcie prechodu na množstvový zber odpadu v meste Levoča na 
prerokovanie do orgánov Mesta Levoča na 31.10.2020. 

  


