
Mestský úrad Levoča 
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča 

Predmet rokovania: 1. Zmena rozpočtu č. 6,  
 2. Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023,  
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, 
č. 12/2019 a č. 7/2020 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 

       
Pre: Mestskú radu 15.12.2020 
 Mestské zastupiteľstvo 22.12.2020 
   
Predkladá: Ľuboš Kamenický 
Spracovateľ: Ľuboš Kamenický    
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:  
 
1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, 

mesta Levoča na rok 2020 podľa predloženého návrhu, 
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 

a 2023 
3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom 

na roky 2022 a 2023 
4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie dlhodobého úveru vo výške 329 647 eur nasledovne: 

 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 129 652 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
IBV Krupný jarok 102 585 
 Spolu 329 647 

 
5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 313 980 

eur nasledovne: 

Účel  suma 
PD 20 000 
automobil 13 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 
Priechody pre chodcov 5 000 
územný plán 15 000 
Radnica - výskum 10 000 
Radnica NMP 2 53 000 
NMP 47 PD 33 967 
IBV Krupný jarok  32 415 
Rek. a modernizácia autobusovej zastávky 5 000 
Odvodnenie Závada 14 000 
detské ihrisko Sídl. pri prameni 30 000 
ZŠ G. Haina 18 151 

SPOLU 313 980 
 
6. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru vo výške 540 239 eur na krytie bežných 

výdavkov v roku 2021, 



7. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 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, uplatnené žiadne 
pripomienky 

  
8. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 
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 

 
MR odporúča  MZ schváliť 
 
1. schváliť zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta Levoča na rok 2020 

podľa predloženého návrhu, 
2. schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 
3. schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 
4. schváliť použitie dlhodobého úveru vo výške 329 647eur nasledovne: 

 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 129 652 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
IBV Krupný jarok 102 585 
 Spolu 329 647 

 
5. schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 313 980 eur nasledovne: 

Účel  suma 
PD 20 000 
automobil 13 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 
Priechody pre chodcov 5 000 
územný plán 15 000 
Radnica - výskum 10 000 
Radnica NMP 2 53 000 
NMP 47 PD 33 967 
IBV Krupný jarok  32 415 
Rek. a modernizácia autobusovej zastávky 5 000 
Odvodnenie Závada 14 000 
detské ihrisko Sídl. pri prameni 30 000 
ZŠ G. Haina 18 151 

SPOLU 313 980 
 
6. schváliť čerpanie úveru vo výške 540 239 eur na krytie bežných výdavkov v roku 2021,  

 
7. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 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 

 
 
 



 
 
FK odporúča  MZ:  
               
1. schváliť zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta Levoča na rok 2020 

podľa predloženého návrhu, 
2. schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 
3. schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 
4. schváliť použitie dlhodobého úveru vo výške 329 647eur nasledovne: 

 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 129 652 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
IBV Krupný jarok 102 585 
 Spolu 329 647 

 
5. schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 313 980 eur nasledovne: 

Účel  suma 
PD 20 000 
automobil 13 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 
Priechody pre chodcov 5 000 
územný plán 15 000 
Radnica - výskum 10 000 
Radnica NMP 2 53 000 
NMP 47 PD 33 967 
IBV Krupný jarok  32 415 
Rek. a modernizácia autobusovej zastávky 5 000 
Odvodnenie Závada 14 000 
detské ihrisko Sídl. pri prameni 30 000 
ZŠ G. Haina 18 151 

SPOLU 313 980 
 
6. schváliť čerpanie úveru vo výške 540 239 eur na krytie bežných výdavkov v roku 2021,  
7. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 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 

 
 
T: ihneď Z:  Mgr. Nikolaj Kučka 
  Ľuboš Kamenický 
 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora 
  hlavný kontrolór mesta 
  právnik mesta 
kancelária primátora 
 
 
V Levoči 16.12.2020 


