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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 19 

 
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 22. marca 2016 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MZ  - poslanecký návrh 

Hl. za 18  proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslankyne Anny Kravecovej – doplniť pred bod „Návrh na 
schválenie stavieb a investícií pre zaradenie do rozvojových programov Mesta Levoča pre rok 
2016“  bod: 

- Regulácia potoka na Slávkovskej ulici.  
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Program zasadnutia MZ  - poslanecký návrh 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Miroslava Dunčka -  doplniť za bod „Zmeny 
v zložení  komisií MZ“   bod : 

- Vzdanie sa členstva v športovej komisii.   
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program zasadnutia MZ  - poslanecký návrh 

Hl. za  14 proti  0 zdr 1 nehl. 2 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského – doplniť za bod č. 
4 bod: 

- Prerokovanie platu primátora mesta.  
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Program zasadnutia MZ 

Hl. za  18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:Návrhová komisia 

Hl. za 12 proti  1 zdr 2   nehl. 1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Anton Drahomirecký, JUDr. Lýdia 
Budziňáková, PhDr. Mgr.  Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
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UZNESENIE č. 6 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za  15 proti  0 zdr1  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  MUDr. Pavol Ščurka, PhDr. Ľubomír Vira. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
   
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo 17. a 18. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
   
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2015 

Hl. za  19 proti   0 zdr0  nehl. 0 
MZ berie na vedomieInformáciu o stave kriminality v meste a okrese Levoča za rok 2015.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga
   
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu Predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 9940/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 45 
m2v lok. Fedorkin jarok v k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
63/2015, vyhotoveného dňa 01.12.2015 Ing. Vladimírom Kandríkom, IČO: 41688635 Sp. N. 
Ves z pozemku parc. č. KN-E 6685/1 – lesné pozemky, s výmerou 145 603 m2  k. ú. Levoča, 
vo vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča, pre p. 
Ing. arch. Magdalénu Janovskú, rod. Šutkovú, nar. 31.07.1958, trvale bytom Gessayova 
2570/45, Bratislava, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok 
je zastavaný stavbou rekr. chaty vo vlastníctve nadobúdateľky. Obsahom kúpnej zmluvy bude 
záväzok kupujúcej refundovať mestu náklady za vyňatie prevádzaného pozemku z lesného 
pôdneho fondu.  Uzavretiu kúpnej zmluvy bude predchádzať Zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve. 
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 10 
K bodu Predaj nehnuteľností 

Hl. za 18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v lok. ul. Uholná, k.ú. Levoča, označeného novým parc. č. 
KN-C 224/2 – zast. pl., s výmerou 5 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu 
č. 11/2016, vyhotoveného dňa 3.3.2016 geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. 
č. KN-C 224 – zast. pl., s výmerou 910 m2, pre Ing. Róberta Novotného, rod. Novotný, nar. 
22.4.1969, trvale bytom: Lesná ul. č. 1352/7, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s 
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ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení  
z dôvodu, že pozemok je  zastavaný schodiskom – vstupom do rodinného domu č.s. 137, 
postavenom na pozemku parc. č. KN-C 186 vo vlastníctve nadobúdateľa.  
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 11 
K boduKúpa nehnuteľností 

Hl. za  18 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemok 
označený novým parc.   č. KN-C 7049/8 – lesný pozemok, s výmerou 519 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu  č. 9/2016, úradne overeného dňa 1.3.2016 a ktorý 
vyhotovil Ing. Peter Garnek, od pozemku parc. č. KN-E 7052 - tr. tráv. porast, s výmerou 
6756 m2, v podiele 1/3-ina, od p. Jozefa  Motyku, rod. Motyka, nar.: 30.5.1951, bytom: 
Uloža č. 59, okr. Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu  8 eur/m2.    
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 12 
K boduKúpa nehnuteľností 

Hl. za  18 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3382/4 – záhrada, s výmerou 14 m2v lok. ul. 
Ovocinárskej  v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 4/2016, 
vyhotoveného dňa 29.02.2016 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 7.3.2016  pod č. G1-74/16 z pozemku 
parc. č. KN-E 1664/1 – záhrady, s výmerou 996 m2  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 4583 k. ú. Levoča, od p. VasilaOlenišáka, rod. Olenišáka, nar. 25.05.1961, 
trvale bytom Ovocinárska 3254/30A, Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 . 
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                     Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 13 
K boduKúpa nehnuteľností 

Hl. za  18 proti   0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3382/5 – záhrada, s výmerou 5 m2v lok. ul. 
Ovocinárskej v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 4/2016, 
vyhotoveného dňa 29.02.2016 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 7.3.2016 pod č. G1-74/16 z pozemku 
parc. č. KN-E 1666 – zast. pl. a nádv.,  s výmerou 60 m2  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 4584 k. ú. Levoča a to v podiele ½-icaod p. Pavla Hasaja, rod. Hasaja, nar. 
04.11.1964, trvale bytom Ovocinárska 1985/29, Levoča, SR a v podiele ½-ica od p. Márie 
Vanackej, rod. Hasajovej, nar. 07.02.1961, trvale bytom Francisciho 1701/22, Levoča, SR;za 
kúpnu cenu 20 eur/m2 ; 
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 14 
K boduKúpa nehnuteľností 

Hl. za  17 proti   0 zdr 0 nehl. 1 
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MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3380/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 24 
m2v lok. ul. Ovocinárskej  v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
4/2016, vyhotoveného dňa 29.02.2016 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 7.3.2016  pod č. G1-74/16  
z pozemku parc. č. KN-C 3380 – zast. pl. a nádv.,  s výmerou 988 m2  k. ú. Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 146 k. ú. Levoča, od p. Pavla Hasaja, rod. Hasaja, nar. 
04.11.1964, trvale bytom Ovocinárska 1985/29, Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 . 
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 15 
K boduNadobudnutie nehnuteľností vyvlastnením 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ schvaľuje  nadobudnutie nehnuteľností formou vyvlastnenia v lok Mariánska hora, k. ú. 
Levoča, t.j.: pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/5 – les. pozemok, s výmerou 
1451 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 8/2016 (ďalej len „GP č. 
8/2016“), úradne overeného dňa 1.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, geodet zo Sp. 
Novej Vsi, od pozemku parc. č. KN-E 7053/3 – tr. tráv. porast, s výmerou  2170 m2 a 
pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/3 – les. pozemok, s výmerou 583 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade hore citovaného GP č. 8/2016 od pozemku parc. č. KN-E7053/1 - 
tr. tráv. porast, s výmerou 2349 m2, od Michala Mazúra, D:(syn Antona) neznámeho 
vlastníka, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 9/2016 zo dňa 8.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Róbert Dula, znalec v odbore 
lesníctvo, t.j. cena spolu  292,42 eur, z dôvodu majetkoprávnehovysporiadania pozemkov pod 
líniovou stavbou cesta Levoča - Mariánska hora.   
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 16 
K bodu Nadobudnutie nehnuteľností vyvlastnením 

Hl. za  15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  nadobudnutie nehnuteľností formou vyvlastnenia v lok Mariánska hora, k. ú. 
Levoča, t.j.: pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/4 – les. pozemok, s výmerou 
1284 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 8/2016 (ďalej len „GP č. 
8/2016“), úradne overeného dňa 1.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, geodet zo Sp. 
Novej Vsi, od pozemku parc. č. KN-E 7053/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 2240 m2, pozemku 
označenom novým parc. č. KN-C 7049/6 – les. pozemok, s výmerou 33 m2a pozemku 
označenom novým parc. č. KN-C 7049/7 – les. pozemok, s výmerou 44 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade hore citovaného GP č. 8/2016 od pozemku parc. č. KN-E7053/4 - tr. 
tráv. porast, s výmerou 2205 m2, od Michala Snopka, D:(žena: Anna r. Richvalská) 
neznámeho vlastníka, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu stanovenú 
Znaleckým posudkom č. 9/2016 zo dňa 8.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Róbert Dula, znalec v 
odbore lesníctvo, t.j. cena spolu  180,32 eur, z dôvodu majetkoprávnehovysporiadania 
pozemkov pod líniovou stavbou cesta Levoča - Mariánska hora.   
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 17 
K boduBezodplatný prevod nehnuteľností  

Hl. za  17 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 127-01 Preložka poľnej cesty v km 10,800 
D1 v katastrálnom území Levoča, v hodnote 19 704,04 eur, od Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným 
prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, 
Levoča. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 18 
K boduBezodplatný prevod nehnuteľností 

Hl. za  17 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 127-02 Preložka poľnej cesty v km 11,130 
D1 v hodnote 91 680,39 eur, od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 
09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 
00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 19 
K boduBezodplatný prevod nehnuteľností 

Hl. za  17 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 128-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 
11,480-12,330 D1 v katastrálnom území Levoča, v hodnote 217 799,64 eur, od Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, 
bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. 
Majstra Pavla č. 4, Levoča.  

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 20 
K boduBezodplatný prevod nehnuteľností 

Hl. za  17 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 
13,180-13,500 D1 v katastrálnom území Levoča, v hodnote 97 727,67 eur, od Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, 
bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. 
Majstra Pavla č. 4, Levoča. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 21 
K boduZámena pozemkov 

Hl. za  16 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje zámenu pozemkov v lok. ul. Ovocinárska k. ú. Levoča, označeného novým 
parc. č. KN-C 7218/13 – zast. pl., s výmerou 56m2, ktorý bol oddelený na podklade 
geometrického plánu č. 10/2016 (ďalej len „GP   č. 10/2016“), vyhotoveného dňa 4.3.2016, 
ktorý vyhotovil geodet Ing. Peter Garnek, od pozemku parc. č. KN-C 7218/1 – zast. pl., 
s výmerou 2688 m2, vo výlučnom vlastníctve mesta Levoča, za pozemok označený novým 
parc. č. KN-C 8150/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 321 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP 
č. 10/2016, od pozemku parc. č. KN-C 8150 – tr. tráv. porast, s výmerou 1321 m2, 
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v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Matúša Šuňavského a manž. Mgr. Zuzany 
Kamenickej, rod. Kamenická. Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 
8150/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 321 m2 sa stane mesto Levoča,  IČO: 329321 a vlastníkom  
pozemku parc. č. KN-C 7218/13 – zast. pl., s výmerou 56 m2 sa stane Ing. Matúš Šuňavský, 
rod.: Šuňavský, nar. 17.3.1976 a manž. Mgr. Zuzana Kamenická, rod. Kamenická, nar.: 
6.6.1978, obaja trvale bytom ul. Žiacka č. 587/15, Levoča s tým, že rozdiel vo výmere 
zamieňajúcich pozemkov mesto Levoča finančne vyrovná a to vo výške kúpnej ceny 13 
eur/m2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom 
znení, pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa t.j.:   
� pozemok označený novým parc. č. KN-C 8150/2 – tr. tráv porast, je zastavaný stavbou 

cesta Levoča - Mariánska hora (Lesnou investičnou cestou „Regrund“) vo vlastníctve 
mesta Levoča a 

� pozemok označenom novým parc. č. KN-C 7218/13 – zast. pl., je zastavaný stavbou 
oplotenia a z časti rozostavanou stavbou garáže, na ktorú Mesto Levoča, Stavebný úrad, 
pod sp. zn. 2648/17824/2013 zo dňa 9.5.2013 vydal Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie, 
pričom vlastníkom stavieb je Ing. Matúš Šuňavský a manž. Mgr. Zuzana Kamenická, rod. 
Kamenická.  

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 22 
K boduOdovzdanie majetku do správy 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku - 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, s výmerou 4 223,50 m2, dátum obstarania 29.02.2016, 
v obstarávacej cene 73 971,07 eur, k. ú. Levoča, do správy Technickým službám mesta 
Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 23 
K bodu Odovzdanie majetku do správy 

Hl. za  18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie stavebných objektov: 127-01 Preložka 
poľnej cesty v km 10,800 D1, v hodnote 19 704,04 eur; 127-02 Preložka poľnej cesty v km 
11,130 D1 v hodnote 91 680,39 eur;  128-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 11,480-
12,330 D1, v hodnote 217 799,64 eur; 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180-
13,500 D1, v hodnote 97 727,67 eur, v k. ú. Levoča, do správy Technickým službám mesta 
Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 24 
K bodu Odňatie majetku zo správy 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
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MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení odňatie správy majetku – SO 07 združený objekt biologického 
čistenia - monolitický železobetónový blok, polozapustený, s rozmermi 6,90 m x 10,55 m; SO 
08 prevádzková budova ČOV - prízemný objekt so sedlovou strechou; SO 10 prípojka NN k 
ČOV - v zemi dĺžky 305 m, poistkové skrine 2 ks a elektromerový rozvádzač 1 ks; SO 13 
vodovodná prípojka k ČOV - v zemi v dĺžke 226 m; SO 14 splašková kanalizácia - III. časť - 
stoka A - potrubie z rúr PVC v dĺžke 226 m, kanalizačné šachty 5 ks; v lokalite Levočská 
Dolina k. ú. Levoča, dátum obstarania 24.10.2011, v celkovej obstarávacej cene 140 607,69 
eur, zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 25 
K boduOdňatie majetku zo správy 

Hl. za  16 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 odňatie správy majetku – SO 14 Splašková kanalizácia, I. časť 
- Stoka A - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 422,5 m; stoka AB - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 
200 m; stoka AC - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 103 m; stoka AD - potrubie z rúr DN 300 v 
dĺžke 81,5 m; stoka AE - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 45 m, v lokalite Levočská Dolina k. 
ú. Levoča, dátum obstarania 01.12.2009, v celkovej obstarávacej cene 180 646,35 eur,  
zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
 
UZNESENIE č. 26 
K boduZriadenie vecného bremena zo zákona 

Hl. za  16 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o náhrade za zriadenie vecného bremena, ktoré vzniklo na 
základe zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, medzi mestom Levoča, ako prijímateľom 
a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Bratislava, ako poskytovateľom, na pozemku parc. 
č. parc. č. KN-C 7163/2 – zast. pl., v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 
1/12/L/003, ktorý vyhotovila firma GEOsys s.r.o. Bratislava, úradne overeného Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom č. G1-160/15 zo dňa 30.6.2015, ktorého výmera je 1 
m2, za jednorazová náhradu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 72/2015, ktorý 
vyhotovil Ing. Jozef Kupček, znalec z odvetvia pozemné stavby a ktorej výška je 4,38 eur.     
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                     Mgr. Drahomirecký  
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu : Zmena uznesenia – poslanecký návrh 

Hl. za 14 proti   0 zdr4  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Mgr. Vladimíra Babeja – zrušiť uznesenie MZ č. 
16/16 zo dňa 17.12.2015. 
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                     Mgr. Drahomirecký  
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UZNESENIE č. 28 
K boduPrenájom nehnuteľností 

Hl. za  18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje prenájom pozemkov v rôznych lokalitách k. ú. Levoča (podľa prílohy č. 1), 
spolu s výmerou orná pôda – 31,9043 ha; trv. trávny porast – 23,7174 ha; ostatná plocha – 
27,4910 ha, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže:  
a) navrhovatelia, ktorí prejavia záujem o prenájom pozemkov si budú môcť prenajať ich len 

spoločne (nie je možné si prenajať samostatné pozemky); 
b) minimálna výška nájomného za pozemky využívaných ako orná pôda bude 27 eur/ha/rok 

(31,9043 ha), trv. trávny porast 22 eur/ha/rok (23,7174 ha), ostatná plocha 18 eur/ha/rok 
(27,4910 ha); 

c) pozemky budú využité na kosenie, spásanie a doplnkovo aj mulčovanie a bude trvalo 
zabezpečené ich udržiavanie, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych 
druhov rastlín a húževnatých burín; 

d) pozemky v lokalite Fedorkin jarok k. ú. Levoča, bude budúci nájomca povinný 
kosiť/mulčovať v termíne podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z. a po 
vykonaní kosby do 14 dní pokosenú hmotu odstrániť;  

e) možnosť užívať bezplatne a súčasne mať povinnosť udržiavať v prevádzkyschopnom stave 
prístupové cestné komunikácie i keď budú slúžiť tretím osobám, spolu o výmere 5,0167 
ha.  

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

 
UZNESENIE č. 29 
K boduPrenájom nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončiť dohodou Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov na poľnohospodárske 
účely č. 29234/13/OM/223 uzavretou dňa 24.10.2013 medzi mestom Levoča a SHR Štefanom 
Vrábeľom, Levoča  ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy s novým nájomcom. 

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

 
UZNESENIE č. 30 
K bodu Ukončenie nájmu pozemkov 

Hl. za  0 proti  15 zdr 2 nehl.  0  =  neschválené 
 

MZ neschvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy č. 4239405 (MÚ-107/05/109) uzavretou dňa 
20.05.2005 medzi Slovenským pozemkovým fondom, Bratislava, IČO: 17335345 a mestom 
Levoča na prenájom pozemkov v lok. hradobnej priekopy k. ú. Levoča, a to dohodou 
k 31.12.2015. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
 
UZNESENIE č. 31 
K boduVyradenie majetku 

Hl. za  16 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
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MZschvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta Levoča, 
úsek Správy, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v 
obstarávacej cene 8 726,08eur. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 32 
K boduUkončenie nájmu nebytového priestoru 

Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí  objektu 
s. č. 2, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči, založeného Zmluvou č. 14/2008 
o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2008 v znení jej dodatku č. 1 medzi Mestom 
Levoča ako prenajímateľom a spoločnosťou PROFIN spol. s r.o., so sídlom Kavečianska 
cesta 3377/72, 040 01 Košice, IČO: 31733417 ako nájomcom dohodou k 31.03.2016. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 33 
K boduNájom nebytových priestorov 

Hl. za  16 proti   0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie ponuku  od Mgr. Ivany GiorgetiiKubusovej, Francisciho 17, na 
prenájom nebytových priestorov v objekte  Radnice na NMP č. 2,  vchod z vonkajšej strany 
od ZUŠ, za účelom výroby, prezentácie a predaja, komisionálneho predaja umeleckých 
predmetov.  
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  13 proti  0 zdr3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 7052 – tr. tráv. porast, s výmerou 6756 m2 v podiele 5/36-ín od p. Dalibora Motyku, 
rod. Motyka, nar.: 18.11.1974, bytom: Vodárenská č. 636/5, Košice, pre mesto Levoča, IČO: 
329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok Mariánska hora, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 7052 – tr. tráv. porast, s výmerou 6756 m2, v podiele 1/36-ina, od p. Martiny 
Motykovej, rod. Motyková, nar.: 15.11.1976, bytom: Munchenerstrasee č. 17 e, Zorneding, 
Nemecko, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                     Mgr. Drahomirecký  
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UZNESENIE č. 36 
K bodu Zámena správy 

Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zámenu spravovaného majetku – Konvektomat 
ALBA ASCC 6,1, rok nadobudnutia 2006, v nadobúdacej hodnote 11 617,87 eur 
a zostatkovej hodnote 0 eur zo správcu: Základná škola Levoča, Francisciho 11, 054 01  
Levoča, IČO: 37791851 do správy Materskej škole Levoča, Ul. Gustáva Hermana, so sídlom 
054 01  Levoča, Ulica Gustáva Hermana 9, IČO: 37879383. 

T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
UZNESENIE č. 37 
K bodu   Súhlas s podnájmom 

Hl. za  18 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala pozemok 
parc. č. KN-C 1101/13 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 19 m2 v katastrálnom území  
Levoča, v areáli VNsP, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. 
Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, 
do podnájmuMgr. Branislavovi Kleinovi, rod. Kleinovi, nar. 16.10.1972, trvale bytom 
Popradská cesta 1403/20, Levoča, SR a to od 01.01.2016  s dojednaním doby podnájmu 
najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.    
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:   Prerokovanie platu primátora mesta – poslanecký návrh 

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského  - určiť plat 
primátora mesta PaedDr. Milana Majerského podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v z.n.p. ako zákonom garantované minimum  zvýšené o  40%  s účinnosťou od 1.1.2016. 
T: ihneď       Z: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
        Ing. Jarmila Lisoňová  
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c mesta Levoča na 
rok 2016 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď                                        Z: PhDr. Mgr.  Cvoliga 
       Ing.  Olekšáková                                                                                                             
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015. 

Hl. za  18 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ  berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015. 
T: ihneď                                        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
         Ing. Olekšáková                                                            
UZNESENIE č. 41 
K bodu Parkovanie na území mesta Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľujenávrh riešenia parkovacieho systému v Meste Levoča predloženého 
Technickými službami mesta Levoča. (Zmena systému spoplatňovania parkovania na  
Námestí Majstra Pavla- parkovacie automaty a smsParking). 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
              Ing. Pitoráková  
UZNESENIE č. 42 
K bodu Parkovanie na území mesta Levoča 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania na obstaranie systému parkovania 
v meste Levoča ( parkovacie automaty, smsparking). 

T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
         Ing. Pitoráková 
UZNESENIE č. 43 
K bodu Parkovanie na území mesta Levoča 

Hl. za  18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje financovanie systému parkovania v meste  Levoča  ( parkovacie automaty, 
smsparking) formou finančného prenájmu. 

T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
              Ing. Pitoráková 
UZNESENIE č. 44 
K bodu : Regulácia potoka na Slávkovskej ulici – poslanecký návrh 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslankyne Anny Kravecove j – zabezpečiť pravidelné 
čistenie mestského potoka na Slávkovskej ulici – pravidelné povodne, poškodzovanie 
mestskej komunikácie a súkromného pozemku. 
T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
          Mgr. Minďaš 
            Ing. Pitoráková 
UZNESENIE č. 45 
K bodu : Návrh na schválenie stavieb a investícii – poslanecký návrh 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Jána Lorka – doplniť zaradenie stavieb do plánu 
rozvojových programov pre rok 2016: 

- odvodnenie a úprava komunikácie garáže  Železničný riadok, 
- sídlisko Rozvoj, infraštruktúra projekt, stavba. 

T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                         Ing. Pitoráková 
     
UZNESENIE č. 46 
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K bodu:Návrh na schválenie stavieb a investícií pre zaradenie do rozvojových 
programov Mesta Levoča pre rok 2016 

Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predložený návrh stavieb a investícií pre zaradenie do rozvojových programov 
Mesta Levoča pre rok 2016  doplnený  o  požiadavky  poslancov MZ. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                         Ing. Pitoráková 
  
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Vyjadrenie súhlasu so zaradením   školy  do  siete  škôl a školských zariadení v  
zmysle §  16,  ods.  1, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov - Odborného učilišťa Jána 
Vojtaššáka, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča pre zriaďovateľa Rímskokatolícku cirkev 
Biskupstvo Spišské Podhradie 

Hl. za  15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZvyjadruje súhlas  so  zaradením Odborného učilišťa Jána Vojtaššáka, Kláštorská 24/a, 
054 01 Levoča do  siete  škôl a školských zariadenípre zriaďovateľa Rímskokatolícku cirkev 
Biskupstvo Spišské Podhradie  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                                  RNDr. Gerčáková 
UZNESENIE č. 48 
K boduPoskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 

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

 
MZ schvaľuje  pridelenie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo 
vlastníctve Mesta Levoča – futbalový štadión (v súlade s § 14 ods. 3 VZN mesta Levoča č. 
22/2015)  – kapitola 08.1.0. – transfer pre TS(SÚZ) v predpokladanej sume: 
FK 05 Levoča      20 750 € 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                                  RNDr. Gerčáková 
UZNESENIE č. 49 
K boduŠkolská samospráva - delegovanie zástupcov mesta do RŠ, MŠR 

Hl. za  13 proti   0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľujedelegovanie zástupcov mesta do rád škôl, školských zariadení a mestskej 
školskej rady podľa predloženého návrhu a so zmenou v  ZŠ Levoča, ul. G. Haina, kde 
namiesto J. Lorka bude  delegovaný  MUDr. P. Ščurka.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                                  RNDr. Gerčáková 
UZNESENIE č. 50 
K bodu Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Levoča č.2/2016 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o 
trhovom poriadku pre príležitostné trhy 

Hl. za  14 proti   0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Levoča č.2/2016    
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste  
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Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy neboli v stanovej lehote vznesené žiadne  
pripomienky.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
UZNESENIE č. 51 
K bodu Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o 
trhovom poriadku pre príležitostné trhy 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľujeVšeobecné záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016  o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
UZNESENIE č. 52 
K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeposkytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 500 eur pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, Ul. Hrabovská 1A na 
pokrytie nákladov (vyhotovenie DVD záznamu z akcie, ubytovanie, stravovanie účastníkov, 
tlač materiálov) prirealizácii Medzinárodného festivalu „Musicasacra“  s  termínom realizácie 
23.-24.7.2016, miesto realizácie  Bazilika sv. Jakuba v Levoči. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
  

UZNESENIE č. 53 
K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 500 eur pre  Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra 
Pavla č.54 v Levočina pokrytie dopravných nákladov- účasť Ľudovej hudby Matúša Ondruša 
na Gastrofeste M.D. Rettigovej v Litomyšli v termíne 20.-22.5.2016. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 54 
K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 4000 eur pre  Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č.54 v Levoči na dopravu umeleckých diel a výrobu propagačných materiálov 
na realizáciu výstav počas kalendárneho roka 2016 v Galérii mesta Levoča. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 55 
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K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 
Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 

 
MZschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 100 eur pre  DOM MATICE SLOVENSKEJ, so sídlom Zimná 68, 
Spišská Nová Ves na materiálové zabezpečenie akcie  23. ročník Šalianskeho Maťka –  
súťaž v prednese slovenskej povesti, s miestom realizácie Mestské divadlo v Levoči. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
UZNESENIE č. 56 
K bodu Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru  
– návrh na nes chv álenie 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ  neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 200  eur pre  DOM MATICE SLOVENSKEJ, so sídlom Zimná 68, 
Spišská Nová Ves na činnosť 160. výročie smrti Ľudovíta Štúra - spomienka,   4. ročník 
vychádzky na KOHWALD z dôvodu, že žiadosť v zmysle VZN č.22/2015  nespĺňa  
podmienky  poskytnutia dotácie a  kritéria hodnotenia žiadosti.   
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová  
 
UZNESENIE č. 57 
K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 1500 eur pre Občianske združenie  Levočské Babie Leto,  Kláštorská 36 
v Levoči  na nájom a prepravu klavírneho krídla  za účelom realizácie  9. ročníka hudobného 
festivalu „ Levočské Babie Leto“ v termíne 08.-13.09.2016. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 58 
K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeposkytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatnétransfery na kultúru 
vo výške 1000 eur pre Občianske združenie Modrý Peter, Potočná  ulica 22A, Levoča na 
ubytovanie pre účastníkov festivalu „Stretnutie 2016 – festival pôvodnej slovenskej poézie“ 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 59 
K boduPoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeposkytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 2000 eur pre Občianske združenie Levočan na zabezpečenie podujatia 
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(ubytovanie, doprava a materiálové a technické zabezpečenie) „Talenty Levoče a Richard 
Rikkon“ v termíne 09.-13.05.2016. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

    Mgr. Lazorová 
UZNESENIE č. 60 
K boduSpráva o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2015 

Hl. za  15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZberie na vedomie Správu o činnosti mestskej polície v Levoči za rok 2015.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

Mgr. Novák 
UZNESENIE č. 61 
K boduNávrh na zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0 nehl.  1 
 
MZ ruší  uznesenie č. 18/29 z 18. Zasadania Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného 
dňa 24. Februára 2016. 
T: ihneď       Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
            Ing. Pitoráková 
 
UZNESENIE č. 62 
K boduNávrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia 
chodníkov na Ulici Jána Francisciho a Železničnom riadku“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 230 000,00 eur (s DPH) 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  obstaranie stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia chodníkov na Ulici 
Jána Francisciho a Železničnom riadku“  s predpokladanou hodnotou zákazky 230 000,00 eur 
(s DPH).  
T: ihneď       Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
            Ing. Pitoráková 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:  Zmena v zložení komisie finančnej – voľba predsedu 

Hl. za  13 proti 0  zdr 2 nehl.  0 
 
MZ volí za člena a predsedu komisie finančnej Ing. Jána Babeja. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  Zmena v zložení komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy 

Hl. za  14 proti 0  zdr 0 nehl.  0 
 
MZ  odvoláva z funkcie predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia, verejného poriadku a dopravy Ing. Jána Babeja. 
T: ihneď       Z:  primátor mesta  
 
UZNESENIE č. 65 
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K bodu:  Zmena v zložení komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy – voľba predsedu 

Hl. za  14 proti 0  zdr1  nehl.  0 
 

MZ volí  za predsedu komisie  výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy  p. Pavla Rosinu. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Vzdanie sa členstva v komisii športu – poslanecký návrh 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0 nehl.  0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie sa členstva v športovej komisii p. Miroslava Dunčka. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  22.3. 2016 
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INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
 

1. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej – program počas kultúrnych programov 
v zimnom období posunúť na 10.00 hod. 

T: stály     Z: Mgr. Kamenická 
 
2. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej – vyplanírovať detské  ihrisko. 

T: stály     Z:  Mgr. Minďaš 
 
3. Interpelácia poslanca Ing. Jána Babeja –  osadiť (umiestniť) koše na odpad pred 

bytové domy na ul. Francisciho 26 a 27. 
T: stály     Z: Mgr. Minďaš 

 
4. Interpelácia poslanca Ing. Jána Babeja – odstrániť konáre pri garážach na sídl. 

Západ. 
T: priebežne     Z: Mgr. Minďaš 

 
5. Interpelácia poslanca Ing. Jána Babeja -  koše na odpad pri prechode pri garážach na 

sídl. Západ (chodník Rómov  od Texonu). 
T: priebežne       Z: Mgr. Minďaš 

 
 

 
 
 

 


