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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 24. februára 2016 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Mgr. Dagmar Spišská 
 
 

1. Otvorenie  
Primátor mesta privítal prítomných poslancov, konštatoval, že počet poslancov je 11. Navrhol 
členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice rokovania a určil zapisovateľku.  Pozval 
poslancov MZ na „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2015“, ktoré sa 
uskutoční dnes o 16:00 h v mestskom divadle. 
 
p. Kravecová – dávam poslanecký návrh na doplnenie programu – doplniť bod „financovanie 
športovej haly Základnou školou Francisciho“ za bodom Nakladanie s majetkom mesta“ 
 
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 
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MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Miroslav Čurilla, Anna Kravecová. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        

 
2. Nakladanie s majetkom mesta. 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Predaj nehnuteľností – pozemok v lok. Starého ihriska 
 
Mgr. Drahomirecký –bližšie vysvetlil.  

- ide o pozemok medzi tenisovými kurtami a starým ihriskom 
využitie na centrálne zariadenie pre šport a šport a telesnú kultúru regionálneho    
a nadregionálneho významu. 

- cena je 30 €/m2.  

MVDr. Drahomriecký – ide o ten pozemok, čo chcel kúpiť p. Baláž? 
 
PaedDr. Majerský – áno.  
 
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:  

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 
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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 
 

Predaj nehnuteľností – p. Švancár 
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil 

- ide o prístavbu ku garáži. 
 

Bc. Komara – nie je tam plánované niečo iné? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, pozemky určené len pre garáže.  
 
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 
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 
 
Predaj nehnuteľností – p. Šurc 
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil 

- ide o prístup z miestnej komunikácie k pozemku, na ktorom bude stavať RD.  
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PaedDr. Majerský – na schválenie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
- mal by prísť p. Čurilla a p. Ogurčák 
- navrhujem počkať a odložiť hlasovanie na neskôr. 

Poslanci hlasovali o danom návrhu po príchode p. Čurillu a Mgr. Ogurčáka.  

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 

 

Kúpa nehnuteľností  – František Hasaj 
 
Mgr. Drahomirecký - mesto Levoča požiadalo vlastníkov pozemkov o odkúpenie , ide o  
majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností  v lok. Mariánska hora 
 
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 
 

Nájom nehnuteľností – Michal Motyka 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o zaplatenie náhrady za užívanie pozemku v lok. mariánska hora, ktorého je 
vlastníkom p. Motyka a je tam sociálne zariadenie 
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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 
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 
 
Bezodplatný prevod nehnuteľností - NDS 
 
Mgr. Drahomirecký -  Spoločnosť NDS a. s., Bratislava chce mestu Levoča bezodplatne odovzdať 
stavbu vyvolanej investície stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO 810-00 Úprava 
miestnych a účelových ciest. Využívaním jestvujúcej komunikácie Železničný riadok od cesty II/536 
(Novoveská cesta) okolo autobusovej stanice až po stavbu – odpočívadlo Levoča, bolo potrebné túto 
komunikáciu upraviť. Úprava pozostávala z vyfrézovania poškodeného asfaltového koberca, 
výškového osadenia jestvujúcich krytov inžinierskych sietí v komunikácii a uloženia asfaltového 
koberca.  
 
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 

Bezodplatné nadobudnutie majetku – zverenie majetku do správy 
 
Mgr. Drahomirecký - po ukončení výstavy v priestoroch Galérie mesta Levoča, autori Mgr. art. Ján 
Frančák a Mgr. art. Juraj Toman, darujú mestu Levoča svoje diela – obrazy „Na Balkóne“ 
a modelovaný portrét „Koloman Sokol“ spolu v hodnote 4 000 eur. 
 
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. 
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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 

 
Ukončenie nájmu bytu – Irena Kálová 
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.  
 
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 
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 

Ukončenie nájmu bytu – Vladimír Petřík 
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.  
 
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 
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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 
Pridelenie bytu – Miroslava Zeleňáková 
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.  

- menovaná býva v uvedenom byte spolu so svojimi deťmi, rodičmi, súrodencami a ujom. 
Spolu žije v byte 7 ľudí. Menovaná v minulosti (rok 2009) neplatila za nájom a služby spojené 
s užívaním bytu, preto bola podaná žaloba o vypratanie bytu. Všetky svoje nedoplatky a trovy 
konania spojené s vyprataním bytu si voči mestu Levoča p. Miroslava Zeleňáková uhradila. 
V súčasnosti menovaná uhrádza pravidelne nájomné a služby spojené s užívaním nájomného 
bytu. 
 

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 

 
Pridelenie bytu – p. Holubová, p. Dudušová 
 
Mgr. Drahomirecký - mesto Levoča bude mať k 01.03.2016 k dispozícií voľný jednoizbový byt č. 20, 
nachádzajúci sa na 3. poschodí  bytového domu s. č. 1417,  na adrese Železničný riadok č. 23 
v Levoči. O uvedený byt majú záujem viacerí žiadatelia. 
 
p. Kravecová – poznám druhý prípad 

- p. Hamburg chodí na dialýzu, príjem je však vyšší, vyššia možnosť platiť nájom.  
 
PaedDr. Majerský – nepoznám tieto prípady osobne, ale bolo to prejednávané na komisii 
majetkovej. 
 
JUDr. Budziňáková – prikláňam sa k názoru oddelenia majetku mesta.  
 
Mgr. Drahomirecký – ak neprevezme byt prípad č. 1, nastúpi prípad č. 2. 
 
JUDr. Budziňáková – v tom druhom prípade si treba uvedomiť, že to ne sú levočania,                  
p. Dudušová je levočanka 
 
p. Kravecová – pani Dudušová je Levočanka 
      - dávam poslanecký návrh na zmenu poradia pridelenia bytu . 
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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.  

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

PaedDr. Majerský – dávam hlasovať o návrhu z oddelenia majetku mesta. 
 

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 

Výpoveď nájomnej zmluvy – Komunálna poisťovňa 
 

Mgr. Drahomirecký - v súvislosti so zámerom mesta Levoča prenechať nebytové priestory na celom 
prízemí radnice do nájmu Levočskému kreatívnemu spolku – občianskemu združeniu, Námestie 
Majstra Pavla 2, 054 01  Levoča je potrebné vyššie uvedenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov 
vypovedať. 
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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 

Výpoveď nájomnej zmluvy – Ing. Alfonz Satmár 
 

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 

 
Nájom nebytových priestorov – Košická 8 
 
Mgr. Drahomirecký – Spoločnosť TIME s.r.o. Požiarnická 14, 080 01  Prešov požiadala dňa 
28.1.2016 mesto Levoča o nájom nebytových priestorov v objekte s. č. 72, Košická 8 Levoča za 
účelom zriadenia kvetinárstva - záhradného centra so zameraním na izbové, rezané, črepníkové kvety 
a rastliny. Posledným nájomcom predmetných nebytových priestorov bol p. Peter Čarnoký v období 
od 1.3.2004 do 31.12.2012. Mesto Levoča inzerovalo ponuku na prenájom týchto priestorov formou 
obchodnej verejnej súťaže v období  od 01/2013 do 10/2014. Nebytový priestor si bolo obhliadnuť 7 
záujemcov, no s ohľadom na potrebu inštalácie vykurovacieho systému na náklady nájomcu, reálny 
záujem prejavila iba spoločnosť Lingua Poprad s.r.o.. Ponuku tejto spoločnosti na zriadenie herne 
a baru MZ dňa 22.5.2014 neprijalo. Z dôvodu dlhodobého nezáujmu navrhujeme predmetné nebytové 
priestory na Košickej ul. č. 8 prenajať žiadateľovi spoločnosti TIME s.r.o., Požiarnícka 14, 080 01  
Prešov a to priamym prenájmom, po zverejnení zámeru tohto prenájmu na 15 dní s uvedením lehoty 
na doručenie cenových ponúk záujemcov a ponúkanej výšky nájomného najmenej podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča. Minimálna výška nájomného podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča je 40 eur/m2/rok, zvýšená o 10 % za polohu na 
Košickej ulici a znížená o 10 % za nevybavenie nebytového priestoru vykurovacími telesami. 
Nájomné vo výške 40 eur/m2/rok zodpovedá obvyklému nájomnému, za aké sa v tomto čase v Levoči 
prenechávajú do nájmu nebytové priestory na účely zriadenia predajne.  
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p. Čurilla – mám výhrady voči návrhu 
- priestor dlhodobo nevyužitý, je to pravda 
- ale mesto by malo urobiť technický zámer 
- p. Čarnoký si chcel dať urobiť dvere a okno, nepochodil 
- a tejto firme dáme 10 tis. € bonus 
- máme svoju firmu Stavebnú prevádzkareň, treba im povedať, čo je potrebné tam 

spraviť, aby to bolo prevádzky schopné 
- tie započítavania niekde v meste máme, niekde nie 
- blízko je iné kvetinárstvo, tie dievčatá sa tam trápia, čo im mám povedať? 
- Stavebná prevádzkareň je schopná to urobiť za týždeň 
- Prečo by si to tie firmy mali započítavať 
- Podľa tohto by ste mohli rovno inzerovať, že dáte 10 tis. € bonus 
- Čo poviem p. Čarnokému? 
- x-krát sa pýtal, či môže vymeniť dvere a okno kvôli úniku tepla 
- je to neštandardný postup voči iným subjektom.  

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 

Nájom nebytových priestorov – Levočský kreatívny spolok 
 

Mgr. Drahomirecký - Občianske združenie Levočský kreatívny spolok požiadalo mesto Levoča 
o prenájom nebytových priestorov na prízemí radnice, s. č. 2. Zámerom LKS je vytvoriť materiálno-
technické podmienky pre kreatívnych ľudí a umelcov, a to usporiadaním stáleho jarmoku, tvorivých 
dielní, workshopov, eventov, búrz, trhov a výstav remeselníkov, výrobcov a umelcov mesta a regiónu 
so zameraním najmä na propagáciu mesta Levoča. LKS bude hradiť nájom a služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov, pričom zdrojom príjmov LKS budú príspevky remeselníkov 
a umelcov za sprostredkovanie prezentácie ich tvorby a z príležitostného predaja. 

Mgr. Rusnáčiková – musím pred hlasovaním upozorniť, že som jedným zo zakladateľom 
tohto spolku aj ja, preto to oznamujem v súlade so zákonom na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov 

- ide o bezodplatnú činnosť, záujmová sféra.  

 
PaedDr. Majerský – komunikujeme s Levočským kreatívnym spolkom  

- konečne bude radnica slúžiť na účel, aký si prajeme všetci 
- prezentácia remeselníkov všetkého druhu 
- vychytáva turistickej sezóny 
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- to je aj dôvod, prečo sa tým smerom uberáme, 
- dávam slovo JUDr.. Kamenickej, ktorá bližšie vysvetlí zámery Levočského 

kreatívneho spolku. 

JUDr. Kamenická /zakladateľ LKS/ - objasnila zámer žiadosti  
- predmetom činnosti má byť organizácia stáleho levočského jarmoku 
- rozdiel je , že jarmok je stály, takých 5- 6 dní v týždni 
- umelci môžu odprezentovať svoje diela priamo tam 
- ktokoľvek sa zaoberá umeleckou činnosťou sa môže odprezentovať 
- budeme podporovať aj také skupiny ako sú zamestnaní ľudia, ženy na materskej 

dovolenke, dôchodcovia 
- teda všetci, ktorí vedia vyrobiť niečo pekné a hodnotné 
- tá radnica by bola najlepšia, nazdávame sa, že aj v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta 
- naším primárnym cieľom nie je zisk, ale pozdvihnutie kultúrnej, duchovnej 

a umeleckej stránky mesta 
- v dufarte na radnici by boli výstavné miesta, priľahlé miestnosti by slúžili na výstavy, 

koncerty, workshopy, festivaly, kurzy, koncerty 
- získané peniažky budeme používať na podporu dôchodcov, deti a študentov. 

PaedDr. Majerský – otázky poslancov? 
- v Krakowe je priamo na námestí taký priestor.  

JUDr. Kamenická – prínos bude aj pre mesto, budeme priťahovať turistov, môžu si to 
popozerať, pokorzovať.  
 
MUDr. Suráková – znelo to veľmi pôvabne, ale mohli by ste myslieť aj nataké malé detičky 
a vytvoriť detský kútik.  
 
JUDr. Kamenická – určite s tým počítame. 
 
p. Čurilla – tovar sa bude aj predávať? 
 
JUDr. Kamenická – predávať sa bude len vlastný tovar, budú tam 1-2 pracovníčky, všetci sa 
budú spoločne podieľať na nájme a iných nákladoch 

- Komerčný predaj tam nebude.  

p. Čurilla – neviem, či je správy výraz primárny a sekundárny zisk 
 
Ing. Vilkovský – v Krakowe  je to na komerčnej báze 

- nie sú to len remeselné výrobky.  

PaedDr. Majerský – ale drvivá väčšina je autorská.  
 
Mgr. Rusnáčiková – všetko bude autorské 

- niečo ako aukčná sieň 
- nebude to predajňa. 
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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 
 
Podnájom nebytového priestoru – STEFE THS 
 
Mgr. Drahomriecký – VNsP Levoča, a.s. je nájomcom budovy kotolne s. č. 1791. Na prízemí 
kotolne je k dispozícii voľný priestor, ktorý vznikol  rekonštrukciou pôvodnej technológie kotolne. 
O prenájom tohto priestoru požiadala spoločnosť STEFE THS s.r.o., Revúca, ktorá v týchto 
priestoroch plánuje zriadiť kotolňu pre časť bytových domov na sídlisku Pri prameni. VNsP Levoča, 
a.s. súhlasí s uzatvorením podnájomnej zmluvy na predmetné nebytové priestory.  

 
Ing. Vilkovský – my ideme súkromnej spoločnosti prenajímať mestské priestory, ktorá je 
teraz umiestnená v objekte ústavu na výkon väzby? 

- to je problém obchodnej spoločnosti, že si nemá kde uskladniť technológie 
- nie je to v súlade s našimi predpismi.  

Mgr. Drahomirecký – my neurčujeme výšku podnájomného, lebo podľa našich predpisov 
nesmie byť vyššie ako nájomné, a to je 3 centy/rok. 
 
Bc. Komara – isto platili za uskladnenie komerčne.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – áno, ale keďže máme 3 centy za rok nájomné, neurčili sme 
podnájomné.  
 
PaedDr. Majerský – nevedel som, že bude k tomu až taká debata 

- ako to bolo, keď sa schvaľovala telocvičňa v objekte nemocnice? 

Mgr. Drahomirecký – tam bolo dohodnuté započítavanie investícií 
- podnájomné nesmie byť vyššie ako nájomné.  

Ing. Vilkovský – navrhujem stiahnuť tento bod z rokovania a predložiť na rokovanie 
v mesiaci marec.  
 
PaedDr. Majerský – neviem, či  v takom prípade stihnú vybudovať kotolňu.  
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Mgr. Drahomirecký – nie je problém to predložiť v marci, ale neviem, či budeme múdrejší.  
 
Ing. Vilkovský – no budeme múdrejší, môžeme vedieť koľko platia ústavu na výkon väzby. 
 
PaedDr. Majerský – firma STEFE THS nemá povinnosť nám to zverejniť. 
 
Ing. Vilkovský – ale ústav na výkon väzby je štátna inštitúcia, bude to zverejnené na 
internete. 
 
JUDr. Budziňáková – čo sa týka nemocnice, nám je to v podstate jedno 

- chceli sme výjsť v ústrety firme STEF THS 
- nájom nie je dohodnutý, lebo by to bolo predmetom rokovania valného zhromaždenia.  

Ing. Vilkovský – trvám na svojom poslaneckom návrhu – presunúť tento bod na rokovanie 
v mesiaci marec.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ale aj v marci budeme schvaľovať len nejaký súhlas.  
 
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 
 
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 

Verejné obstarávanie opravy mostových žeriavov 
 

Mgr. Drahomirecký -  Mesto Levoča je vlastníkom 5 ks mostových žeriavov umiestnených vo 
výrobnej hale M4, Novoveská cesta 2848/40 Levoča.  
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- potrebné je na týchto vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach zabezpečiť opakovanú 
úradnú skúšku  

-  dokladov, ktoré má mesto k dispozícii je zrejme, že opakovaná úradná skúška nebola zabezpečená 
min. v období rokov 2000-2015. Pred vykonaním úradnej skúšky mostových žeriavov bola vykonaná 
kontrola technického stavu a funkčná skúška, z ktorej je zrejme, že mostové žeriavy majú nedostatky, 
ktoré musia byť odstránene pred vykonaním úradnej skúšky. Predpokladané náklady na opravu 5 ks 
mostových žeriavov sú 5 700 – 7 700 eur bez DPH. Podľa smernice mesto Levoča č. 1/2015 pri 
zadávaní podlimitných zákaziek s predpokladanou hodnotou v rozpätí 3 000 – 20 000 eur bez DPH pri 
službách je potrebné vykonať prieskum trhu písomnou výzvou na predloženie ponuky minimálne trom 
potenciálnym uchádzačom.  
 
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 

 

3. Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy pre účely: 
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ G. Haina 37, Levoča“.  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila.  

- súčasný technický stav telocvične je nevyhovujúci. Zatekanie strechy spôsobuje 
dlhoročne problémy s využívaním telocvične. Niekoľkokrát bola čiastočne 
opravovaná, ale vzhľadom na jej konštrukciu problémy stále pretrvávajú. Nevhodné 
osvetlenie plochy telocvične a opotrebované sociálne zariadenie nezodpovedajú 
súčasným hygienickým požiadavkám 

- zámerom je prefinancovať uvedenú investičnú akciu z dotácie, v rámci výzvy na 
predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. 
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre 
jeden rozvojový projekt je 200.000,00 Eur na kapitálové výdavky. Poskytovateľom 
dotácie je MŠVVaŠ SR. Spoluúčasť prijímateľa dotácie na kapitálové výdavky je min. 
10 % z poskytnutých finančných prostriedkov. Spolufinancovanie zabezpečí Základná 
škola z vlastných zdrojov.   

-  
PhDr. Mgr. Cvoliga – chcem poprosiť poslancov, aby návrh podporili 

- ide o poslednú výzvu takého druhu 
- už taká možnosť nebude 
- 10% spolufinancovania zabezpečí škola. 
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MVDr. Drahomirecký – kedy budeme vedieť, či to prešlo? 
 
Ing. Pitoráková – neviem, predkladať žiadosti je možné do 5.3.2016.  
 
Mgr. Ogurčák – niekedy v júni by sme to mali vedieť.  
 
Ing. Pitoráková – projektovú dokumentáciu sme mali spracovanú , nemuseli sme pripravovať 
novú.  
 
Mgr. Ogurčák – čo bude v prípade, ak nám neschvália celú sumu? 
 
Ing. Pitoráková – spravia sa najnutnejšie veci, ako je strecha, obvodový plášť, dvere, obklady, 
sanita.  
 
p. Kravecová – podporím návrh, ale nebolo to prerokované v mestskej rade 
      -     je to šité horúcou ihlou 

- vidíte, je 24. 2. A sme tu 
- keď som bola za zasadnutia každý mesiac, tak ste to neschválili 
- dala som poslanecký návrh, ani ste to nezverejnili. 

PaedDr. Majerský – kde sme to mali zverejniť? 
 
p. Kravecová – v LIMKE napríklad.  
 
PaedDr. Majerský – zverejníme.  
 
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 

 
4. Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: 

„Rekonštrukcia telocvične, základná škola G. Haina 37, 
Levoča“ v celkovej sume najviac 200 000,00 € /s DPH/ /v 
závislosti od schválenej výšky dotácie od MŠVVaŠ SR/.  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila.  

- obstaranie stavebných prác na stavbu „Rekonštrukcia telocvične, Základná škola                        
G. Haina 37, Levoča“ bude realizované v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie 
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finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy.  

 
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 
 

5. 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   

b. na realizáciu projektu „MŠ Levoča, G. Haina 36 – 
zníženie energetickej náročnosti   verejných budov“, 
ktorý je realizovaný Mestom Levoča,  

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

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila.  

- súčasný technický stav Materskej škôlky, Ul. G. Haina 36, 054 01 Levoča je 
nevyhovujúci.  Akútne je potrebné vymeniť všetky okenné konštrukcie, vstupné dvere, 
elektroinštalácie vo všetkých stavebných objektoch a opraviť strechu. Následne je 
potrebné zatepliť fasádu objektov škôlky v záujme zlepšenia energetickej bilancie 
stavebných objektov škôlky.      

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – podstatné je, že výzva je postavená tak, že bude minimálne 50 % 
úspora energie 

- teraz je náklad na kúrenie cca 34 tis. € ročne 
- MŠ G. Haina by sa mohla odpojiť od kotolne ZŠ G. Haina 
- iné normy sú pre škôlku, iné pre školu 
- z úspor by bolo možné splácať 5 % spolufinancovania.  
-  
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MUDr. Suráková – neplánuje sa nič rekonštruovať na I. základnej škole? 
- dole je jedáleň 
- bližšie je WC, prechod je veľmi nepríjemný.  

PaedDr. Majerský – odkedy som tam chodil, je to cítiť.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme možnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy žiadať 
o dotácie na riešenie havarijného stavu 

- je to pravda, že tie stupačky sú takto nevhodne spravené.  

RNDr. Gerčáková –  s pani riaditeľkou sme o tom hovorili 
- musí mať k tomu posudok 
- vie, čo má pripraviť, aby sme to mohli riešiť ako havarijný stav.  

Ing. Pitoráková – doplnili sme dôvodovú správu k MŠ G. Haina: obstaranie stavebných prác 
je vo výške 1019591, 80 €, obstaranie stavebného dozoru je vo výške 17 333,00 €, obstaranie 
autorského dohľadu je vo výške 9176,00 €.  
 
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 
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6. 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“.  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila.  
 
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 
 

7. 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). 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila.  

- súčasný technický stav asfaltového krytu chodníkov na Ulici Jána Francisciho 
a Železničnom riadku je nevyhovujúci, asfaltový kryt je narušený, miestami chýba 
úplne. V tomto stave chodníky v definovaných lokalitách neplnia svoju funkciu. 
V rámci opravy sa počíta s odstránením starého asfaltového krytu, odstránením 
obrubníkov a krajníkov v nevyhnutnom rozsahu, prípravou podkladu pre pokládku 
nového asfaltového krytu – urovnanie povrchu, spevnenie podkladu, osadením nových 
obrubníkov do betónového lôžka v nevyhnutnom rozsahu, položením nového 
asfaltového koberca so zhutnením 

           – hlasovanie bude záväzné k úprave rozpočtu , ktorá bude predložená v mesiaci marec.  
 
PaedDr. Majerský – ľudia budú v určitom období obmedzovaní, ale budú lepšie chodníky, 
ľudia sa často sťažujú na poslancov, na vedenie mesta, že nič s tými chodníkmi nerobí 

- na sídl. Západ sú už chodníky úplne rozkrušené, ostal len betón a druhý frekventovaný 
chodník je na ul. Železničný riadok kde je zdravotné stredisko.  

MVDr. Drahomirecký – keby bola súťaž o najhorší chodník v Levoči, tak by to bol chodník         
             na sídl. Pri prameni od potravín smerom hore 

- staré panie ma oslovujú, že už neprejdú po ňom 
- uvažujete aj nad opravou tohto chodníka? 
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PaedDr. Majerský – my vieme, ktoré chodníky sú v akom stave 
- najlepší prehľad má riaditeľ TSML 
- na sídl. Západ je to však už úplne rozkrušené. 

Ing. Vilkovský – otázka znie tak, že oprava chodníkov je v poriadku, ale treba sa pozrieť, že   
            sme viazaní tým, že  sme schválili prebytok hospodárenia za rok 2015 na niečo iné 

- takže sa dohodnite, načo prebytky použijete 
- poslanci a vedenie, ale hlavne vedenie mesta, lebo predkladá materiál.  

PhDr. Mgr. Cvoliga – snažím sa rozpamätať, načo sme sa zaviazali použiť prebytok 
- mesto má vygenerovaný prebytok, ale ten nebol prerozdelený.  

Ing. Vilkovský – ja len upozorňujem.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – zatiaľ sme kryli investičné akcie z úverov.  
 
PaedDr. Majerský – prognóza vývoja ušetrenej sumy je uspokojivá.  
 
Ing. Vilkovský – treba sa pozrieť na uznesenia.  
 
PaedDr. Majerský – nejdeme sa hrať schovávačku.  
 
Ing. Babej – poslanecký výbor na sídl. Západ požadoval opravu chodníkov každý rok 

- momentálne tam býva gró mladých rodín 
- z chodníkov je betónový kráter 
- ak mám možnosť do toho vstúpiť, bolo by to veľmi dobré 
- bývam tam 36 rokov a sú tam pôvodné chodníky.  

 
p. Čurilla – odvážne, že dokážete, že v marci bude záverečný účet mesta 

- ľudia ma zastavujú, keď idem domov, že tam nie je žiadny chodník 
- berieme na seba záväzky už na budúci rok 
- mal by byť schválený dokument 
- toto nie je celkom šťastné riešenie, ale podporím opravu chodníkov 
- zastavil ma aj prevádzkovateľ potravín na NMP, že aký chodník má pred predajňou 
- nevieme nájsť riešenie, míňame peniaze dopredu 
- nevieme, čo bude po 5.3.2016 pre samosprávy 
- také veci ako chodníky sa majú robiť priebežne. 

PhDr. Mgr. Cvoliga – je veľkým handicapom mesta, že nemá už s rozpočtom mesta 
schválený zoznam investičných akcií 

- tento bude predložený v marci, prejde cez komisie, MR a MZ 
- v roku 2017 už bude súčasťou rozpočtu mesta.  

p. Čurilla – ale už teraz minieme 115 tis. € z budúceho roku.  
 
Bc. Komara – v Levoči treba robiť všetko 

- mali sme predložený výhľadový rozpočet 
- gró rozpočtu bolo na zníženie úverovej zadlženosti mesta 
- keď sme brali úver na dokončenie zimného štadióna, bolo to také vysoké, že sme si 

mysleli, že najbližších 5 rokov nebudeme môcť nič urobiť.  
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PaedDr. Majerský – ale my sme nestopli splácanie úverov 
- tá disciplína je dodržaná.  

Ing. Olekšáková – v pláne na rok 2017, 2018 je plánované splácanie úverov tak, ako sme to 
schválili.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – my máme vo výhľadovom rozpočte splácanie úverov 

- chodníky sú však financované z prebytku hospodárenia z bežného rozpočtu 
- ten sa stáva kapitálovým príjmom mesta 
- zasadnutie MR nebolo možné zvolať, ale nebola to žiadna obštrukcia.  

Ing. Vilkovský – v marci bude predložený záverečný účet mesta? 
 
Ing. Olekšáková – nie, až v máji.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – v marci určite nebude predložený.  
 
PhDr. Vira – chce by som povedať, že chodník na novej ulici je v katastrofálnom stave 

- ľudia po ňom nechodia 
- číslo jedna v najhorších chodníkoch 
- ďalšia vec – vodovodné prípojky na Levočskej Doline a prekopávky – potrebné 

uvažovať nad úpravou 
- je to napríklad aj pred obchodom 
- keď tam prídu turisti, tak len zaplačú 
- chválime sa športovým areálom, ale je to zanedbaná dedina 
- nestálo by to veľa vyspraviť to.  

PaedDr. Majerský – na Levočskej  doline sa spravia úpravy cez TS ML.  
 
JUDr. Budziňáková – chápem obavy všetkých, ale treba si za tým stáť 

- dvihli sme ľuďom dane, treba im zato niečo dať.  

p. Kravecová -  chodníky potrebné na  ul. Predmestie, ul. Slavkovská a prechod na most, cesta 
smerom ku Lidlu 

- potrebné dokončiť chodník na Predmestí smerom na ul. Slavkovskú, nie je tam ani      
jeden chodník, ľudia aj tam platia dane.  

 
Ing. Babej – problémov je v Levoči veľa 

- aj za gymnáziom je rozbitý chodník 
- ale na sídl. Západ býva polovica obyvateľov 
- bola urobená len prvá časť, ostatní sú ukrátení.  

P. Čurilla – pani vedúca, je tu problém s tým, že je to podmienené úpravou rozpočtu, ktorá               
                  bude predmetom rokovania v marci.  
 
Ing. Pitoráková – my chceme dať do EKS splatnosť faktúry do 30. 6. 2017. 
 
p. Čurilla – nemôže byť úprava rozpočtu predložená až v apríli? 
 
Ing. Vilkovský – v apríli nie je MZ.  
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Mgr. Ogurčák – treba podporiť tento návrh 
- koľko stojí m2  za tú sumu? 

Ing. Pitoráková – celá suma 11 tis. M2, celý Západ a Železničný riadok.  
 
PaedDr. Majerský – predložili sme to preto, lebo chceme , aby sa to robilo teraz na jar 

- teraz sa vieme dostať na veľmi dobré ceny 
- teraz cena spadne skoro na polovicu 
- na jeseň môže byť cena za 28 €/m2, teraz nejakých 16 €/m2 
- skúste nám dôverovať.  

 
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 

8. Záver. 
 
     Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 
18. zasadnutie MZ.  Zároveň všetkých pozval na oslavy MDŽ 8.3.2016 o 16:00 h v kine. 
Vystupovať bude Robo Kazík.  

 
 
 

 


