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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 18 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 24. februára 2016 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ – poslanecký návrh 

Hl. za 5  proti  0   zdr  6  nehl. 0        = neschválené 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ  Anny Kravecovej – doplniť                          
do programu rokovania MZ bod „Financovanie športovej haly Základnou školou Francisciho“ 
za bodom „Nakladanie s majetkom mesta“.  
T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  8 proti  0   zdr  2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ.   
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za 11 proti  0   zdr 0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Anton Drahomirecký, MUDr. Janka 
Suráková, PhDr. Mgr.  Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  10 proti  0   zdr  1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Miroslav Čurilla, Anna Kravecová. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
   
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  11 proti 0    zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. Starého futbalového ihriska                                
v k. ú. Levoča,   a to pozemku  parc. č. KN-C 8003/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3 607 m2, 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona                     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto kritériá predaja:  
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a) výška ponúknutej kúpnej ceny v zmysle Čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania  
s majetkom mesta  Levoča je stanovená minimálne: 30 eur/m2; 

b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 
účet mesta; 

c) navrhovateľ akceptuje, že podľa schváleného Územného plánu mesta Levoča (ďalej len 
“ÚP“) je ponúkaný pozemok určený ako funkčné využitie centrálneho zariadenia pre šport 
a telesnú kultúru regionálneho a nadregionálneho významu; 

d) navrhovateľ akceptuje záväzok, že na ponúkanom pozemku najneskôr do 3 rokov od 
podpísania kúpnej zmluvy začne s výstavbou centrálneho zariadenia pre šport a telesnú 
kultúru regionálneho a nadregionálneho významu v súlade s ÚP mesta Levoča, v prípade 
nesplnenia tohto záväzku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 50% z kúpnej ceny;  

e) do súťaže sa môže prihlásiť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá voči mestu žiadne 
záväzky;  

f) navrhovateľ doloží k návrhu zmluvy živnostenský list alebo výpis z obchodného registra; 
g) navrhovateľ doloží k návrhu zmluvy zjednodušený návrh zastavacej štúdie na ponúkaný 

pozemok;         
h) kupujúci akceptuje záväzok zákazu prevodu vlastníctva ponúkaného pozemku po dobu 

obsiahnutú v bode d) týchto kritérií, počas realizácie výstavby centrálneho zariadenia pre 
šport a telesnú kultúru regionálneho a nadregionálneho významu až do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby;  

i) súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade,  
že navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok  
za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa; 

j) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
1) kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, 

ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na 
internetovej stránke mesta www.levoca.sk; 

2) predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu; 
3) odmietnuť všetky predložené návrhy; 
4) v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 

uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.    
    T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  11 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje priamym predajom predaj pozemku v lok. garáže sídl. Západ, k. ú. Levoča, 
označeného novým parc. č. KN-C 2868/208 – ost. pl., s výmerou 30 m2, ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 33981302-2/2016, úradne overeného dňa 20.1.2016, 
ktorý vyhotovil Ján Burík, geodet z Nižných Repaš, od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. 
pl., s výmerou 2 7274 m2, pre Milana Švancára, rod. Švancár, nar. 17.9.1955, trvale bytom: 
J. Francisciho č. 1649/3, Levoča, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 4/2016 
zo dňa 24.1.2016, ktorý vyhotovil Ing. Lucia Brincková, znalec v odbore stavebníctvo, 
odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, t.j. cena spolu 600 eur (20 eur/m2), 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
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znení, formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  12 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. ul. Za sedriou, k. ú. 
Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 8429/51 – zast. pl., s výmerou 61 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 6/2016, úradne overeného dňa 5.2.2016, ktorý 
vyhotovil Ľudovít Muránský, geodet z Levoče, od pozemku parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl., 
s výmerou 1083 m2, pre Františka Šurca, rod. Šurc, 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 v tom že:  
- na pozemku označenom novým parc. č. KN-C 8429/51 – 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: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  10 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemku 
označenom novým parc.   č. KN-C 8165/2 – les. pozemok, s výmerou 417 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu   č. 7/2016, vyhotoveného dňa 15.2.2016, ktorý 
vyhotovil Ing. Peter Garnek, geodet zo Sp. Novej Vsi, od pozemku parc. č. KN-E 1769 – orná 
pôda, s výmerou 3885 m2, od Františka Hasaja, rod. Hasaj, nar.: 2.12.1960, trvalé bytom: 
Czauczika č. 1647/6, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 5 eur/m2, 
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku – cesty Levoča - Mariánska hora.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nájom nehnuteľností 

Hl. za  10 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-E 1622 – tr. tráv. porast, s výmerou 
37,50 m2, ktorého vlastníkom je p. Michal Motyka, rod. Motyka, nar.: 1.10.1933, trvale 
bytom: ul. Ovocinárska č. 69, Levoča, v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, ktorého časť je 
zastavaná stavbami soc. zariadenia s. č. 3205 a prístupovým chodníkom k cit. stavbe, ktorých 
vlastníkom je mesto Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 329321, za nájomné vo výške 2,88 
eur/m2/rok, na dobu určitú 50 rokov, s tým, že obsahom zmluvy bude záväzok Mesta Levoča 
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zaplatiť p. Motykovi odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške nájomného 325 eur 
za obdobie 3 roky spätne.   
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Bezodplatný prevod nehnuteľnosti 

Hl. za  11 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje nadobudnutie od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 
821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, SO 810-00 Úprava miestnych a účelových ciest - 
komunikácie Železničný riadok - vyfrézovanie poškodeného asfaltového koberca, výškové 
osadenie jestvujúcich krytov inžinierskych sietí v komunikácii a uloženie asfaltového koberca 
hr. 40 mm, vo výmere 4 223,50 m2 v celkovej hodnote  
73 971,07 eur, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so 
sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Bezodplatné nadobudnutie majetku – zverenie majetku do správy 

Hl. za 10  proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje uzatvorenie darovacích zmlúv v súlade s ustanovením Článku 7 ods. 1 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, s autorom Mgr. 
art. Jánom Frančákom, ArtD., Levoča modelovaný portrét s názvom „Koloman Sokol“ 2009, 
v hodnote 2 000 eur a Mgr. art. Jurajom Tomanom, ArtD., Trenčín, obraz (olej na plátne) 
s názvom „Na Balkóne“ 2015, v hodnote 2 000 eur. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 12 
K bodu: Bezodplatné nadobudnutie majetku – zverenie majetku do správy 

Hl. za 11  proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku: 
- modelovaný portrét „Koloman Sokol“ 2009 – od autora Mgr. art. Jána Frančáka, ArtD., 
Levoča, 1 ks, rok obstarania 2016, vstupná cena 2 000 eur; 
- obraz (olej na plátne) „Na Balkóne“ 2015 – od autora Mgr. art. Juraja Tomana, ArtD., 
Levoča, 1 ks, rok obstarania 2016, vstupná cena 2 000 eur; 
do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 13 
K bodu: Ukončenie nájmu bytu 

Hl. za  11 proti  0   zdr  0   nehl. 0  
 

MZ schvaľuje ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa na I. poschodí 
bytového domu súp. č. 51, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, založeného 
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nájomnou zmluvou zo dňa 27.01.2003 medzi Bytovým podnikom mesta Levoča (právny 
nástupca Technické služby mesta Levoča a následne mesto Levoča) ako prenajímateľom a p. 
Irenou Kálovou, nar. 03.05.1933, trvalé bytom Námestie Majstra Pavla č. 51, Levoča, ako 
nájomcom, dohodou k 29.02.2016. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Ukončenie nájmu bytu 

Hl. za  11 proti 0    zdr  0   nehl. 0 
 

MZ schvaľuje ukončenie nájmu bytu č. 20, nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu, 
súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok č.23, Levoča, založeného Nájomnou zmluvou zo 
dňa 02.05.2006 medzi Technickými službami mesta Levoča (právny nástupca Mesto Levoča) 
ako prenajímateľom a p. Vladimírom Petříkom, nar. 10.09.1965, trvale bytom Pod vinicou 
207/60, Levoča ako nájomcom, dohodou k 29.02.2016, pod podmienkou pridelenia 
nájomného bytu inému žiadateľovi.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Pridelenie bytu 

Hl. za  11 proti  0   zdr  0   nehl. 0 
 

MZ schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 5, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 3266, na adrese Levočské Lúky č. 25, Levoča pre p. Miroslavu Zeleňákovú, nar. 
22.08.1986, trvale bytom Levočské Lúky č. 25, 054 01  Levoča,  na dobu určitú 3 mesiace, 
s účinnosťou od 01.03.2016,  pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Pridelenie bytu – poslanecký návrh 

Hl. za  5 proti  0   zdr  7  nehl 0 = neschválené 
 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: vymeniť poradie 
pridelenia jednoizbového bytu č. 20, nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu súp. č. 
1417, na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča ako prvej v poradí p. Eve Dudušovej, nar. 
25.07.1976, trvale bytom Nad tehelňou č. 32, Levoča zastúpená opatrovníkom Mikulášom 
Hamburgom, nar. 07.03.1978, bytom Doľany - Rožkovce, na dobu určitú – 1 rok, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a opravách v byte, pod podmienkou 
odovzdania bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča 
a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy 
a neprevzatia bytu Evou Dudušovou prideliť byt Estere Holubovej, nar. 28.08.1995, trvale 
bytom Poľná č. 4, 054 01  Levoča a ovi Patrikovi Holubovi, nar. 22.05.1992, trvale bytom 
Kláštorská č. 52, Levoča, na dobu určitú 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším 
nájomcom a opravách v byte, pod podmienkou odovzdania bytu doterajším nájomcom, 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a  dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy.  
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T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 17 
K bodu: Pridelenie bytu 

Hl. za  6 proti  0   zdr  4   nehl 0 
 

MZ schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 20, nachádzajúceho sa na 3. poschodí 
bytového domu súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča pre p. Esteru 
Holubovú, nar. 28.08.1995, trvale bytom Poľná č. 4, 054 01  Levoča a manžela Patrika 
Holuba, nar. 22.05.1992, trvale bytom Kláštorská č. 52, Levoča, na dobu určitú 1 rok, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a opravách v byte, pod podmienkou 
odovzdania bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a  
dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy 
a neprevzatia bytu bude byt pridelený ako druhému v poradí p. Eve Dudušovej, nar. 
25.07.1976, trvale bytom Nad tehelňou č. 32, Levoča zastúpená opatrovníkom Mikulášom 
Hamburgom, nar. 07.03.1978, bytom Doľany - Rožkovce, na dobu určitú – 1 rok, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a opravách v byte, pod podmienkou 
odovzdania bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča 
a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.    

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 18 
K bodu: Výpoveď nájomnej zmluvy 

Hl. za  12 proti  0   zdr  0   nehl 0 
 

MZ schvaľuje výpoveď Zmluvy o nájme č. 19079/OM/2014/4 zo dňa 30.5.2014 uzavretej 
medzi mestom Levoča a KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, 
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545, pričom výpovedná lehota je tri mesiace 
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V prípade, ak 
by nájomca súhlasil s ukončením nájomnej zmluvy dohodou v termíne pred uplynutím 
výpovednej lehoty, MZ schvaľuje uzavretie dohody o ukončení nájomného pomeru 
založeného Zmluvou o nájme č. 19079/OM/2014/4 zo dňa 30.5.2014. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

 

UZNESENIE č. 19 
K bodu: Výpoveď nájomnej zmluvy 

Hl. za  12 proti  0   zdr  0   nehl 0 
 

MZ schvaľuje výpoveď Zmluvy č. 23/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 
31.10.2008 uzavretej medzi mestom Levoča a Ing. Alfonzom Satmárom, Kollárova 12, 052 
01  Spišská Nová Ves, IČO 403555934, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V prípade, ak by 
nájomca súhlasil s ukončením nájomnej zmluvy dohodou v termíne pred uplynutím 
výpovednej lehoty, MZ schvaľuje uzavretie dohody o ukončení nájomného pomeru 
založeného Zmluvou č. 23/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.10.2008. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  4 proti 2    zdr  6  nehl. 0 = neschválené 
 

MZ neschvaľuje prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí objektu s. č. 
72, postavenom na pozemku parc. č. KN – C 893, na adrese Košická č. 8 Levoča pre 
Spoločnosť TIME s.r.o., Požiarnická 14, 080 01  Prešov, IČO: 44968205, na účel zriadenia 
predajne kvetov, s celkovou výmerou 103,10 m2 za dohodnuté nájomné vo výške 40 eur/ 
m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1.3.2016 a súhlasí s vykonaním opráv a zmien 
nebytového priestoru nájomcom na jeho náklady a súhlasí so záväzkom mesta Levoča tieto 
náklady nájomcovi uhradiť formou zápočtu s úhradou nájomného do výšky maximálne 
10 000 eur. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 13  proti  0   zdr  0   nehl 0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom  nebytových priestorov na prízemí 
objektu s. č. 2 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8, na Námestí Majstra Pavla č. 2 
v Levoči s výmerou 342,02 m2 (m. č. 102,104-108,113-119) pre občianske združenie 
Levočský kreatívny spolok, Námestie Majstra Pavla č. 2, Levoča, IČO 50046080, na účel  
usporiadania stáleho jarmoku, tvorivých dielni, workshopov, eventov, búrz, trhov a výstav 
umelcov a remeselníkov za dohodnuté nájomné 10 eur/m2/rok na dobu neurčitú s účinnosťou 
od 1.4.2016. Prenájom nebytových priestorov je schválený podľa ustanovení § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v podpore rozvoja umeleckej tvorby, remeselnej 
výroby a propagácie mesta Levoča.    
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Podnájom nebytového priestoru – poslanecký návrh 

Hl. za  3 proti 0    zdr  9   nehl 0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Miroslava Vilkovského – presunúť bod 
podnájom nebytového priestoru – udelenie písomného súhlasu pre Všeobecnú nemocnicu 
s poliklinikou Levoča a.s., Probstnerova cesta 2, 054 01  Levoča na uzatvorenie podnájomnej 
zmluvy so spoločnosťou STEFE THS s.r.o., Okružná 9, 050 01 Revúca na podnájom 
nebytových priestorov za účelom zriadenia plynovej kotolne pre bytové domy na sídl. Pri 
prameni v Levoči na rokovanie MZ v mesiaci marec 2016.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 23 
K bodu: Podnájom nebytového priestoru 

Hl. za  8 proti  0   zdr  4  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje udelenie písomného súhlasu pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Levoča 
a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01  Levoča na uzatvorenie podnájomnej zmluvy  so 
spoločnosťou STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca, IČO: 36045403 na podnájom 
nebytových priestorov na prízemí objektu s. č. 1791 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
1085/1 s výmerou 34,15 m2 (pôvodne m. č. 109 – sklad) za účelom zriadenia plynovej kotolne 
pre bytové domy na sídl. Pri prameni v Levoči, a to na dobu minimálne 25 rokov. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 24 
K bodu: Verejné obstarávanie opravy mostových žeriavov 

Hl. za  8 proti 0    zdr  4   nehl 1 
 

MZ schvaľuje obstaranie opravy mostových žeriavov vo výrobnej hale M4, Novoveská cesta 
2848/40, Levoča zadaním podlimitnej zákazky v sume najviac 9 300 eur s DPH. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 25 
K bodu: Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy pre účely: „Rekonštrukcie telocvične ZŠ G. Haina 37, Levoča“. 

Hl. za 13  proti  0   zdr  0   nehl 0 
 
MZ  schvaľuje predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy pre účely: 
„Rekonštrukcie telocvične ZŠ G. Haina 37, Levoča“. 
T: ihneď          Z: Ing. Pitoráková 

            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia 
telocvične, Základná škola G. Haina 37, Levoča“ v celkovej sume najviac 200000,00 eur 
(s DPH) (v závislosti od schválenej výšky dotácie od MŠVVaŠ SR) 

Hl. za  13 proti 0    zdr  0    nehl 0 
 

MZ  schvaľuje obstaranie stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia telocvične, Základná 
škola G. Haina 37, Levoča“ v celkovej sume najviac 200000,00 eur (s DPH) (v závislosti od 
schválenej výšky dotácie od MŠVVaŠ SR). 
T: ihneď          Z: Ing. Pitoráková 

          PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 27 
K bodu: Návrh na schválenie: 

a) predloženie žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú 
a energetickú agentúru, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
v rámci výzvy OPKZP – PO4 – SC431 – 2015 – 6 na 
realizáciu projektu „MŠ Levoča, G. Haina 36 – zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov“, ktorý je 
realizovaný Mestom Levoča, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania 
projektu vo výške 5 % zo strany Mesta Levoča 
z celkových oprávnených výdavkov - 1100000,00 eur (s 
DPH).   

Hl. za 12  proti 0    zdr  0   nehl 0 
 
 
MZ  schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, Bajkalská 
27, 827 99 Bratislava v rámci výzvy OPKZP – PO4 – SC431 – 2015 – 6 na realizáciu 
projektu „MŠ Levoča, G. Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov“, ktorý je realizovaný Mestom Levoča, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 5 % zo strany 

Mesta Levoča z celkových oprávnených výdavkov 1100000,00 eur (s DPH). 
T: ihneď          Z: Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Návrh na obstaranie oprávnených aktivít v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt: „MŠ Levoča, G. Haina 36 – 
zníženie energetickej náročnosti verejných budov“.   

Hl. za  12 proti 0    zdr  0   nehl 0 
 
MZ  schvaľuje obstaranie oprávnených aktivít v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na projekt: „MŠ Levoča, G. Haina 36 – zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov“. 
T: ihneď          Z: Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 29 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: „Oprava chodníkov 
na Ulici Jána Francisciho a Železničnom riadku“ s predpokládanou hodnotou zákazky 
230 000,00 eur (s DPH). 

Hl. za  13 proti  0   zdr  0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje obstaranie stavebných prác na stavbu: „Oprava chodníkov na Ulici Jána 
Francisciho a Železničnom riadku“ s predpokladanou hodnotou zákazky 230 000,00 eur (s 
DPH). 
T: ihneď          Z: Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

 
 

 
Spracovala: Mgr. Dagmar Spišská 
V Levoči dňa  24.2. 2016 
 
 
 
 
 
Návrhová komisia:  
 
MVDr. Anton Drahomirecký      
    
MUDr. Janka Suráková      
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga      
 
 
 
 
 
 
 
 
Primátor mesta podpísal celé znenie uznesenia dňa 25.02.2016      

 


