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Dôvodová správa:   
 

 Návrhom uznesení kontinuálne nadväzujeme na prijaté uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Levoči dňa 16. 12. 2021. 

 Uznesenia sú potrebné, aby sa konala implementačná fáza projektu „Malé zlepšenie 

eGOV služieb mesta Levoča“. 

 Aktuálne sa spracováva žiadosť mesta Levoča o poskytnutie NFP, ktorá bude 

v termíne do 28. 04. 2022 predložená riadiacemu orgánu.  

V prípade schválenia žiadosti mesta Levoča a poskytnutie NFP mesto Levoča 

uskutoční verejné obstarávanie na dielo v zmysle projektu. Mesto Levoča musí prispieť na  

implementáciu projektu čiastkou 5 %. Počas implementácie projektu sa môžu vyskytnúť 

neoprávnené výdavky, ktoré navrhujeme schváliť na úhradu v rámci upraveného rozpočtu 

mesta Levoča.        

Nevyhnutnosť realizácie a implementácie projektu „Malé zlepšenie eGOV služieb 

mesta Levoča“ vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

  

           

 

 

Návrh predkladateľa na uznesenie:    

 

I. 

Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť zabezpečenie 

implementácie projektu „Malé zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“ vstupom do procesu 

verejného obstarávania po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 

s podmienkami výzvy: OPII-2021/7/14-DOP. 

T: 30. 04. 2022                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                              Ing. Barbora Javorská     

                                                                                                              Andrej Koršňák                                                                                                     
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                                                                                                              Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

III. 

Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť zabezpečenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie realizovaného projektu „Malé 

zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“ vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených 

výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta, v súlade s podmienkami výzvy: OPII-2021/7/14-DOP. 

T: 30. 04. 2022                                                                Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                            Mgr. Ľuboš Kamenický                                                                                                                                         

                                                                                                            Andrej Koršňák                                                                                                     

                                                                                                            Mgr. Nikolaj Kučka 

 

             

 

                                                                  
Na vedomie:    primátor mesta 
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prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu 

                                               
V Levoči:    14. 04. 2022   


