
Mestský úrad Levoča 

Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča 

 
Predmet rokovania: 1. Rozbor hospodárenia mesta k 30.6.2020 

   2. Zmena rozpočtu č. 4 

  

 

  

           

Pre:                           Mestskú radu                 16.09.2020   

 Mestské zastupiteľstvo 24.09.2020 
  
 
                      
Predkladá:                    Ľuboš Kamenický  

Spracovateľ:       Ľuboš Kamenický    
 
Návrh predkladateľa 

na uznesenie:      
 
1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta k 30.06.2020,   

 
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c, 

4/d mesta Levoča na rok 2020,  
 

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu, vo výške 14 000 eur, na 
odstránenie havarijného stavu mostu ul. Predmestie,  
 

4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 33 963 eur na investičnú akciu „Dom 
meštiansky NMP č.47 – projektová dokumentácia“,  
 

5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zníženie čerpania úveru na krytie schodku bežného 
rozpočtu z pôvodnej výšky 612 642 eur na sumu 223 937 eur,  
 

6. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych 
finančných aktív vo výške maximálne 388 705 eur, na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 

 

MR odporúča  MZ 

 
1. zobrať na vedomie rozbor hospodárenia mesta k 30.06.2020,   

 
2. schváliť zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c, 4/d mesta Levoča na rok 

2020,  
 

3. schváliť použitie rezervného fondu, vo výške 14 000 eur, na odstránenie havarijného stavu 
mostu ul. Predmestie,  
 

4. schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške 33 963 eur na investičnú akciu „Dom meštiansky NMP č.47 
– projektová dokumentácia“,  
 



5. schváliť zníženie čerpania úveru na krytie schodku bežného rozpočtu z pôvodnej výšky 
612 642 eur na sumu 223 937 eur,  
 

6. schváliť čerpanie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 
maximálne 388 705 eur, na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 

 

 

 

 

Stanovisko Komisie mestského zastupiteľstva 
 
Finančná komisia: 
 
1. odporúča MZ zobrať na vedomie rozbor hospodárenia mesta k 30.06.2020,   

 
2. neodporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c, 4/d 

mesta Levoča na rok 2020,  
 

Finančná komisia ďalej žiada:  
 

a) aby Mesto Levoča zaradilo samostatný bod rokovania na MZ a predložilo materiál na 
financovanie parkoviska v hradobnej priekope.  

b) Mesto Levoča o presnú špecifikáciu rozpočtu na PD most smer na sídlsiko Západ. 
c) dofinancovanie športu a kultúry do konca roka 2020. Šport +20 000 EUR, kultúra 30 000 

EUR. 
 

T: 25.09.2020 Z:  Mgr. Nikolaj Kučka 

 Ľuboš Kamenický 

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

 
V Levoči 18.09.2020 
 

 


