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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 17 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 21. januára 2016 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  13 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením bodov : 

- Zoznam akcií  na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2016, 
- Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku „Exteriérové schodisko 

pri zimnom štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 8 000,00 € / s DPH/, 
- Návrh na schválenie obstarania dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ Levoča, 

Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 30.000,00 Eur (s DPH), 

- Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla  Škoda  Superb v maximálnej 
sume  4 520 eur, 

- Informácia o zmene parkovacieho systému v meste v r. 2016“ (návrh poslanca Ing. 
Miroslava Vilkovského). 

 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za 10 proti   1   zdr  0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  JUDr. Lýdia Budziňáková, Mgr. Vladimír 
Babej, PHDr. Mgr.  Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  9 proti   0   zdr  2 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Ing. Ján Babej,  p. Pavol Rosina. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
   
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  13 proti  0   zdr  0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia MZ.  
T: ihneď                            Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy p. Marcela Uhrína nar. 15.8.1970, trvale 
bytom Starý jarok 591/1, 053 04 Spišské Podhradie, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 394 m2,  
- stavby s. č. 2090 – chata, sociálne zariadenie,  postavené na pozemku parc. č. KN-C 6659/4;     
- pozemku parc. č. KN-C 6659/10 - ostatné plochy, s výmerou 199 m2;  
- ohniska postaveného na pozemku parc. č. KN-C 6659/10; 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/34 – ost. pl., s výmerou 300 m2 , oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 43356826-7/2015, ktorý dňa 25.03.2015 vyhotovil VLADIMÍR 
ČECH – GEOPLUS, Levoča a ktorý bol dňa 07.04.2015 úradne overený Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom pod č. 76/15, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., 
s výmerou 25 667 m2 k. ú. Levoča;  
pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli schválené MZ v Levoči 
uznesením č. 6 z 38. zasadnutia MZ konaného dňa 24.01.2013; uznesením č. 10 z 50. 
zasadnutia MZ konaného dňa 17.12.2013 a uznesením č. 19 zo 7. zasadnutia MZ konaného 
dňa 23.04.2015 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) v miestnej 
a regionálnej tlači v mesiaci január 2016. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 394 m2;  
- stavby s. č. 2090 – chata, sociálne zariadenie,  postavené na pozemku parc. č. KN-C 6659/4;     
- pozemku parc. č. KN-C 6659/10 - ostatné plochy, s výmerou 199 m2;  
- ohniska postaveného na pozemku parc. č. KN-C 6659/10; 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/34 – ost. pl., s výmerou 300 m2 ,oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 43356826-7/2015, ktorý dňa 25.03.2015 vyhotovil VLADIMÍR 
ČECH – GEOPLUS, Levoča a ktorý bol dňa 07.04.2015 úradne overený Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom pod č. 76/15, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., 
s výmerou 25 667 m2, k. ú. Levoča;  
pre p. Marcela Uhrína nar. 15.8.1970, trvale bytom Starý jarok 591/1, 053 04 Spišské 
Podhradie, za kúpnu cenu 47 201 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona  
č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. ul. Za sedriou, k. ú. 
Levoča, časť parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl., s výmerou (cca 55 m2) podľa geometrického 
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plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, tak ako je zakreslená v situácii 
a podľa pokynov pracovníka mesta Levoča, pre Františka Šurca, nar. 9.4.1984, trvale 
bytom: ul. Za sedriou č. 1255/17, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva že:  
- na časti pozemku parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl. budú realizované terénne úpravy -  

prístup z miestnej komunikácie k pozemku parc.č.  KN-C 1297/5 – zast. pl., ktorého 
vlastníkom je žiadateľ, na ktorom má žiadateľ záujem si postaviť rodinný dom, čím si  
vyrieši  svoj bytový problém; 

- Stavebný úrad nevydá Rozhodnutie o povolení stavby rodinného domu, dokiaľ 
žiadateľ nebude mať vyriešený prístup z miestnej komunikácie k pozemku,  na ktorom je 
plánovaná výstavba rod. domu.  

T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Predlženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje predlženie termínu Uznesenia zo 6 Mestského zasadnutia zastupiteľstva 
v Levoči, konaného dňa 26. marca 2015, ktorým pod č. 6/8 bola schválená kúpa nehnuteľnosti 
v lok Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemku parc. č. KN-E 7052 – tr. tráv. porast, 
s výmerou  6756 m2, v podiele 1/3-ina, od p. Jaroslava Motyku, rod. Motyka, nar.: 3.3.1958, 
bytom: ul. Brandlova č. 93, Kyjov, Česká republika, do 31.12.2016.   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje zrušenie Uznesenia z 15 Mestského zasadnutia zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 23. novembra 2015, pod č. 15/8, ktorým bol schválený predaj pozemku v lok. 
Kežmarská cesta k.ú. Levoča, parc. č. KN-C 3220/3 – zast. pl., s výmerou 53 m2, pre Štefániu 
Rakytovú, z dôvodu nezáujmu o jeho kúpu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Výpoveď nájomnej zmluvy 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje vypovedanie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2008 zo dňa 
30.04.2008 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 22.10.2012, uzatvorenej medzi Mestom Levoča 
ako prenajímateľom a spoločnosťou PROFIN spol. s. r. o. , IČO: 31733417, so sídlom 
v Košiciach ako nájomcom na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na adrese 
Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Poistenie majetku 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 

MZ schvaľuje poistnú zmluvu medzi mestom Levoča ako poisteným a poisťovňou: Allianz 
– Slovenská  poisťovňa, a. s. , IČO: 00 151 700, Bratislava na poistenie majetku mesta 
s dojednaním poistenia takto:  



 4

Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (viď 
príloha: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“ – na poistnú sumu 39 540 960 € na 
novú hodnotu; 
2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus – na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 
    - IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus, 
prostý vandalizmus bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť  (estetické vady) na p. sumu 
10.000 eur na prvé riziko; 
3. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 830 640 € na novú hodnotu;  
4. pre riziko škôd spôsobených krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom po vlámaní na 
hnuteľnom majetku a zásobách poistná suma 30 000 € na prvé riziko 
5. peniaze a ceniny v trezore poistná suma 10 000 € na prvé riziko; na krádež, lúpež v mieste 
poistenia na poistnú sumu 10 000 €    
6. peniaze a ceniny počas prepravy na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko – pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 
7. poistenie skla na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko; 
8. škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických  
zariadeniach  na poistnú sumu 5 000 €; 
9. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 
100 000 € so spoluúčasťou 150 € 
Poistené riziká: požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, 
záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, nárazová vlna, pád stromov, stožiarov alebo 
iných predmetov na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických 
alebo elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, 
vandalizmus, prostý vandalizmus.   

Spoluúčasť: 
- 1 650 € pre riziko povodeň, záplava a zemetrasenie 
-    150 € pre všetky ostatné riziká 
-      50 € pre riziko rozbitie skla 

Začiatok poistenia: 01.02.2016 
Doba poistenia: doba určitá – 2 roky - do 31.01.2018 
Výška  poistného: 7 719,60 eur/rok , s platením polročne: 3 859,80 eur/ polrok  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Použitie fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje použitie Fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov v roku 2016 
podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Informácia o zámere mesta  

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
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MZ berie na vedomie informáciu o zámere mesta  - objekt  s.č. 1069 v lokalite Levočské 
Lúky zrekonštruovať na nájomné byty nižšieho štandardu.  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 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 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
MZ berie na vedomie, že k  VZN č. 1/2016 v stanovenej lehote  neboli vznesené žiadne 
pripomienky.  
T: január      Z: RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 15 
K bodu: VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 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 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 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: január      Z: RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  

 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča 
č. 22/2015)  – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu: 

1. FK 05 Levoča     7 213 € 
2. HK Slovan Levoča   5 579 € 
3. BK Slovenský orol   5 210 € 

T: ihneď       Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 

Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2016 
Hl. za  16 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  pridelenie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo 
vlastníctve Mesta Levoča (v súlade s § 14 ods. 3 VZN mesta Levoča č. 22/2015)  – kapitola 
08.1.0. – transfer pre TS(SÚZ) v predpokladanej sume: 
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1. FK 05 Levoča      5 040 € 
2. HK Slovan Levoča   15 960 € 
3. BK Slovenský orol   14 490 € 

T: ihneď       Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 – poslanecký návrh 

Hl. za  10 proti  0   zdr  7 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Ing. Miroslava Vilkovského – presunúť finančné 
prostriedky  z  podprogramu 9.8. Školský úrad sumu 8.000 eur na podprogram 9.4. 
Neformálne  vzdelávanie  sumu 8 000 eur položka 9.4.1. CVČ.  
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 – poslanecký návrh 

Hl. za  16 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu – Programový 
rozpočet: presun kapitálových výdavkov vo výške 1 200 eur z programu program 1 
Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram Strategické plánovanie a projekty  na 
program 12 Prostredie pre život, podprogram  12.1. Verejné osvetlenie.  Položkový rozpočet: 
presun kapitálových výdavkov vo výške 1 200 eur z položky 04.4.3 Výstavba, 
spolufinancovanie projektov na položku 06.4.0 Verejné osvetlenie. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c mesta Levoča na 
rok 2016 a zmenu programového rozpočtu č. 1 na rok 2016 podľa predloženého návrhu  a so 
zapracovaním schválených poslaneckých návrhov. 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
              Ing.  Olekšáková                                                                                                             
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania reštaurátorských prác na stavbu „Pranier, 

Námestie Majstra Pavla v Levoči“ v celkovej sume najviac 5.000,00 Eur. 
Hl. za  16 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  obstaranie reštaurátorských prác na stavbu „Pranier, Námestie Majstra Pavla 
v Levoči“ v celkovej sume najviac 5.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Výpočtová 

technika“ v celkovej sume najviac 6.000,00 Eur 
Hl. za  16 proti  0   zdr  0 
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MZ schvaľuje  obstaranie hnuteľného majetku – „Výpočtová technika“ v celkovej sume 
najviac 6.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla pre Odd. majetkové 

Mestského úradu v Levoči na účel zabezpečovania údržby a opráv bytov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Levoča v celkovej sume najviac 
12.000,00 Eur. 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  obstaranie motorového vozidla pre Odd. majetkové Mestského úradu 
v Levoči na účel zabezpečovania údržby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Levoča v celkovej sume najviac 12.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla (vrátane výbavy) pre 

Mestskú políciu v celkovej sume najviac 17.000,00 Eur  
Hl. za  17 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  obstaranie motorového vozidla (vrátane výbavy) pre Mestskú políciu 
v celkovej sume najviac 17.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na akciu: „Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej 
umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“ s predpokládanou 
hodnotou zákazky 2.000,00 Eur (s DPH). 

Hl. za  16 proti  0   zdr  1 
 

MZ schvaľuje  obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu: 
„Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra 
Pavla 48, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2.000,00 Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Zoznam akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych                                     

pamiatok v roku 2016 
Hl. za  14 proti  0   zdr  1 
 

MZ  schvaľuje  Zoznam  akcií na financovanie  záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok 
v roku 2016 z dotácie zo štátneho  rozpočtu  v  sume  340 000,00 eur na stavbu 
„Rekonštrukcia fasády MsÚ Levoča“ a „Úprava interiéru MsÚ Levoča“, Námestie Majstra 
Pavla č. 4, Levoča.                             .  
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga   
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UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku – „Rekonštrukcia 

fasády MsÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 228.157,10 Eur (s DPH) a návrh na schválenie obstarania 
stavebných prác na zákazku „Úprava interiéru MsÚ Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 4, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 111.842,90 Eur (s DPH)   

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje obstaranie stavebných prác na zákazku – „Rekonštrukcia fasády MsÚ Levoča, 
Námestie Majstra Pavla 4, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 228.157,10 Eur (s 
DPH), a zároveň  schvaľuje obstaranie stavebných prác na zákazku „Úprava interiéru MsÚ 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča s predpokladanou hodnotou zákazky 111.842,90 
Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga   

 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla Škoda Superb v 

maximálnej sume 4.520,00 Eur 
Hl. za  12 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  obstaranie motorového vozidla Škoda Superb  v maximálnej sume 4.520,00 
Eur.  
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku: „Exteriérové 

schodisko pri zimnom štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 
8.000,00 Eur (s DPH). 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
 
MZ  schvaľuje obstaranie stavebných prác na zákazku: „Exteriérové schodisko pri zimnom 
štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 8.000,00 Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ 

Levoča, Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 30.000,00 Eur (s DPH). 

Hl. za  16 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje obstaranie dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ Levoča, Gašpara Haina 
36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ s predpokladanou hodnotou zákazky 
30.000,00 Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Informácia  o zmene parkovacieho systému v meste v r. 2016 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
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MZ berie na vedomie informáciu o zmene parkovacieho systému v meste.  
T: ihneď       Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:   Plán práce MR a MZ na rok 2016 – poslanecký návrh 

Hl. za  2 proti  1   zdr  11   =      n e s c h v á l e n é  
 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh  poslankyne Anny Kravecovej – aby plán práce MR a MZ 
ostal nezmenený, odmena tiež nezmenená, lebo každý mesiac je množstvo problémov, ktoré 
je potrebné promptne riešiť. 
T : ihneď                Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                   PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Plán práce MR a MZ na rok 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr  1 
MZ  berie na vedomie informáciu o pláne práce MR a MZ na rok 2016 podľa predloženého 
návrhu. 
T : ihneď                Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                   PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Zmena rokovacieho poriadku MZ v Levoči 

Hl. za  14 proti  0   zdr  2 
 
MZ schvaľuje v súlade  s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovením § 17 ods. 1 prvá veta 
rokovacieho  poriadku dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku  Mestského zastupiteľstva 
v Levoči s účinnosťou od 1. 2. 2016 podľa predloženého návrhu.          
 T : ihneď        Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Zásady odmeňovania poslancov 

Hl. za  13 proti  0   zdr  2 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zásady odmeňovania poslancov Mestského   
zastupiteľstva v Levoči a členov stálych komisií  mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú 
poslancami, s účinnosťou od 1. 2. 2016 podľa predloženého návrhu.  
T : ihneď                 Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Dodatok č.1 Cenníka Technických  služieb mesta Levoča 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje Dodatok č.1 Cenníka Technických   služieb mesta Levoča  s účinnosťou od 
22.1.2016. 
T:  ihneď       Z:  Mgr. Minďaš 
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UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Súhrnná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015 

Hl. za  10 proti  0   zdr  3 
 
MZ berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015. 
T: ihneď       Z: Mgr. Rusnáčiková 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  21.1. 2016 
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I N T E R P E L Á C I E  
 
 
 
 

1. Interpelácia poslanca Ing. Jána Babeja -  návšteva múzeí, kostola pre nevidiacich 
s vodiacim psom je problém, návštevníci s vodiacim psom nie sú vpúšťaní  do týchto 
zariadení. Zlá reklama. Robiť osvetu cez Komisiu cestovného ruchu a je potrebné, aby 
aj vedenie mesta hovorilo s prevádzkovateľmi týchto zariadení. 

T:  30.04.2016                                                                 Z:  Mgr. Lazorová 
 Komisia pre CR 

 
 
 
 

 


