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Predmet rokovania: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti založenej mestom – Sociálnom podniku 

mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p.  

                                                        
                   

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 26. 11. 2020 

 

 

    

Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 

                                                         Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP   

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

zasadnutie Mestskej rady v Levoči 18. 11. 2020 – odporúčajúce stanovisko 

                                                            

                                         

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa:    
 

 Mesto Levoča založilo obchodnú spoločnosť Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.,  ktorej 

právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia je Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.. 

 

 Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do 

štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností založených mestom. 

 

Pokiaľ ide o zastúpenia mesta Levoča v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., v zmysle stanov tejto obchodnej spoločnosti 

má mesto Levoča ako zakladateľ a jediný spoločník troch (3), t. j. všetkých zástupcov 

v dozornej rade tejto obchodnej spoločnosti.  

 

 V kontexte uvedeného má mesto Levoča v súčasnosti v Dozornej rade Sociálneho 

podniku mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. troch (3) zástupcov schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Levoči, a to Mgr. Michala Kašpera, Radoslava Kellnera a PhDr. Mgr. Jozefa 

Cvoligu. 

 

Mesto Levoča dňa 12. 11. 2020 pod podacím číslom 27553/2020 zaevidovalo podanie 

poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči zo dňa 11. 11. 2020, obsahom ktorého je vzdanie 

sa funkcie člena Dozornej rady Sociálneho podniku mesta Levoča s.r.o., r.s.p.. 
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  Na základe týchto skutočností je potrebné, aby Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

schválilo svojho nového zástupcu v dozornej rade, ktorého Valné zhromaždenie Sociálneho 

podniku mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. zvolí za člena dozornej rady. 

 

  

            

Návrh predkladateľa na uznesenie:    

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady 

Sociálneho podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 52478157 so sídlom Probstnerova cesta 

673/9, Levoča, PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu. 

T: 30. 11. 2020                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 

 

         

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje voľbu .................................... ako zástupcu mesta 

Levoča v Dozornej rade Sociálneho podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 52478157 so 

sídlom Probstnerova cesta 673/9, Levoča. 

T: 30. 11. 2020                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                     Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

 

                        

Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 

prednosta mestského úradu 

/    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu  

                                                     

 

 

 

V Levoči:    20. 11. 2020   


