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

Predmet rokovania: 1. Zmena rozpočtu č. 6,  
 2. Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,  
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, 
č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 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 

 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. ..../2021, 
ktorým sa mení VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 
8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady  

 5. Odpis daňových pohľadávok  
     
Pre: Mestskú radu 07.12.2021 
 Mestské zastupiteľstvo 16.12.2021 
   
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 2021 podľa predloženého návrhu, 
2. Mestské zastupiteľstvo rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 
3. Mestské zastupiteľstvo programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023 a 2024 
4. Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 410 623 eur 

nasledovne: 

Účel Suma (eur) 

PD 45 000 

MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077 

Priechody pre chodcov 4 700 

Cyklochodník 48 625 

Lávka - Lev. Potok 40 000 

Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30 000 

VO Žel. riadok  15 000 

Radnica NMP 2 36 504 

NMP 47 PD 1 325 

Vodozádržné opatrenia 25 000 

Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000 

Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11 505 

ZŠ G. Haina 69 887 

Spolu 4103 

 



5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  38 865 eur na investičnú akciu 
„Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ 

6. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 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 

7. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2021, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, 
č.10/2020 a č. 6/2021 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, 

8. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. ..../2021, ktorým sa mení VZN č.20/2015 v 
znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 
5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady, uplatnené žiadne pripomienky 

9. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2021, 
ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN 
č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady, 

10. MZ berie na vedomie odpis daňových pohľadávok, 
 
MR odporúča  MZ schváliť 
 
1. schváliť zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta Levoča na rok 2021 

podľa predloženého návrhu, 
2. schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 
3. schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 
4. schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 410 623 eur nasledovne: 

Účel Suma (eur) 

PD 45 000 

MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077 

Priechody pre chodcov 4 700 

Cyklochodník 48 625 

Lávka - Lev. Potok 40 000 

Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30 000 

VO Žel. riadok  15 000 

Radnica NMP 2 36 504 

NMP 47 PD 1 325 

Vodozádržné opatrenia 25 000 

Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000 

Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11 505 

ZŠ G. Haina 69 887 

Spolu 410 623 

 
5. schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

kapitálového rozpočtu  vo výške  38 865 eur na investičnú akciu „Investícia mesta Levoča do 
cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ 



 
 

6. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 
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, 

7. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2021, ktorým sa mení VZN 
č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení 
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady, 

8. MR berie na vedomie odpis daňových pohľadávok, 
 
Stanovisko Finančnej komisie 
FK odporúča  MZ:  
1. schváliť zmenu rozpočtu č.6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6/b, 6/c, 6/d mesta Levoča na rok 

2021, 
2. schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, navrhuje však 

znížiť kapitálové výdavky o 40 000 eur na investičnú akciu Lávka cez Levočský potok. 
Ďalej navrhuje znížiť použitie Investičného fondu o 40 000 eur,  

3. schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (po 
zapracovaní požadovanej zmeny) 

4. schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 
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, 

5. FK podmieňuje schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. ..../2021 ktorým 
sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 
10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady, navýšením poplatku za TKO aj právnickým osobám a to 
rovnakým pomerom, ako fyzickým osobám. FK navrhuje doplniť návrh VZN následovne: 
V Čl. 7 - POPLATOK, §22 Sadzba poplatku, ods. 2 sa mení a znie:  

1) Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých 
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je: 0,0332 za liter pri použití všetkých druhov zberných 
nádob.  
 

6. FK berie na vedomie odpis daňových pohľadávok, 
 

FK ďalej odporúča, aby mesto Levoča podniklo všetky potrebné kroky k tomu, aby sa mohlo stať 
prevádzkovateľom MHD a mohlo sa tak uchádzať o granty na nákup autobusov.   

 
 
T: ihneď Z:  Mgr. Nikolaj Kučka 
  Ľuboš Kamenický 
 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora 
  hlavný kontrolór mesta 
  právnik mesta 
kancelária primátora 
 
 
V Levoči 09.12.2021 


