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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 22. marca  2016 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 
V rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči je k zápisnici zo 

zasadnutia na webovej stránke mesta: www.levoca.sk zverejňované celé znenie 

obrazového záznamu zasadnutia. 

 

1. Otvorenie 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský privítal prítomných poslancov a otvoril                    
19. zasadnutie MZ v Levoči.  Konštatoval, že poslanci sú uznášaniaschopní.  Navrhol členov 
návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice rokovania a určil zapisovateľku. Oboznámil 
prítomných s programom podľa pozvánky a s doplnením bodov: 

- Návrh na zrušenie uznesenia č. 18/29 z 18. Zasadnutia MZ, konaného dňa 
24.2.2016, 

- Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia 
chodníkov na ulici J. Francisciho a Železničnom riadku“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 230 000,00 eur (s DPH), 

- Zmena v zložení komisii MZ, 
A opýtal sa či má ešte niekto návrh na doplnenie programu.  
 

p. Anna Kravecová – ja navrhujem doplniť do programu pred bod, kde je návrh  stavieb 
a investícii, dať bod „Regulácia potoka na Slávkovskej ulici“. 
 
p. Dunčko -  ja navrhujem   za bod  zmeny v zložení komisií, doplniť „Vzdanie sa členstva 
v športovej komisii“.  
 
PaedDr. Repaský – ja navrhujem za bod č. 4 doplniť bod „Prerokovanie platu primátora 
mesta“.  
 
PaedDr. Majerský – dávam hlasovať postupne o predložených poslaneckých návrhoch 
 
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        
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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        
 
 Následne dal primátor  hlasovať o programe s doplnením ako celok. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Program zasadnutia MZ 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  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        
    
UZNESENIE č. 6 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  MUDr. Pavol Ščurka, PhDr. Ľubomír Vira . 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
   

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – chcel by som  vyzvať všetkých poslancov, aby do 31.3.2016 doručili  
oznámeniamajetkových pomerov podľa štandardných pokynov. Ďalej sme poslancom  
rozposlali mail, ďakujeme, už sa nám vracajú aj reakcie, ide o kontakty poslancov na 
zverejnenie na webe mesta, ako súhlas, plus sme vás vyzvali  na zasielanie materiálov 
elektronicky, zatiaľ   siedmim poslancom zapožičiame notebooky, aby ste si mohli študovať 
materiály, 

- Takže prejdeme na kontrolu plnenia uznesení zo 17. a 18. zasadnutia, 
- MZ č. 17:  1-22 splnené, 23 v plnení, 24-28 splnené, 29 v plnení, 30-37 splnené, 
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- MZ č. 18:  1-8 splnené, 9 v plnení, 10-23 splnené, 24 v plnení, 25-29 splnené. 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 
 

3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 
2015 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský – vítam medzi nami riaditeľa  OOPZ Levoča, odovzdávam mu slovo 
 
Mgr. Suraňovský – písomnú správu máte pred sebou,  ja chcem poukázať len na dôležité 
body, 

- Minulý rok  hodnotíme  pozitívne, poklesol celkový nápad trestných činov vo 
všetkých ukazovateľoch, preto  bolo aj viac priestoru na objasňovanie, je v tom práca 
nielen našich policajtov, ale aj  kriminálnej polície PZ PP, 

- Menej pozitívne výsledky sú na úseku dopravných nehôd, ale to je celoslovenský 
problém, dopravná situácia  sa zlepšila vplyvom spustenia dialnice, čím je menej 
zaťažená  cesta E18, pokles dopravných nehôd máme, ale alkohol u vodičov  tu bol 
nárast prípadov oproti minulému roku 

 
PaedDr. Majerský -  otváram diskusiu 
 
p. Kravecová – bývam v lokalite, kde  je vidím jazdiť veľa mladých vodičov, tí jazdia rýchlo, 
hudba pustená na plné pecky, pritom ešte telefonujú...čo sa s tým dá robiť? 
 
Mgr. Suraňovský -  to čo ste vymenovali, je  súčasne viacej porušení, ak sa to rieši, vždy sa 
sankcionuje ten najzávažnejší skutok, takéto  prípady treba  oznamovať, volať Políciu,  dávať 
podnety, my  vieme  plánovať úseky na zvýšené kontroly 
 
PhDr. Vira -  ja mám otázku o pokračovaní tej aktivity, majetky, výrub záhrady tzv.  „capova 
dolka“,  bol tam trestný čin, a informovali sme sa o to, a dozvedeli sme sa, že vyšetrovateľ 
ďalej nekoná, nevieme prečo, bolo by dobré to ďalej aktivizovať, usmerniť, niečo robiť treba 
s tým 
 
Mgr. Suraňovský – výrub sadu, realizovali to v začiatkoch  naši policajti, ale po 
zdokumentovaní  sa zistili ďalšie veci, pokračovalo sa vo výrube tam,  a potom to už  prevzal 
vyšetrovateľ PZ PP, oni nemajú  takú miestnu a osobnú znalosť ako tu domáci,  osoby sú 
z toho prípadu stotožnené, je to ale   na vyšetrovateľoch 
 
MUDr. Papcun -  mám poznatok, postriekanie krovín nad smetiskom, hrubo, je to chemické 
poškodenie, vieme, že v Levoči je len jedna taká organizácia, čo by mohla mať  toľko 
močovky, bol to trestný čin, nemalo by sa  to dovoliť, poškodenie životného prostredia 
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PhDr. Vira – ľudia čo tam blízko v okolí bývajú vedia čo to je, majú z toho  smrad, ochrana je 
v ťahu 
 
JUDr. Budziňáková – ja Vám chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu s našou  
nemocnicou, je to veľmi dôležitá práca, veľakrát máme problémy a musíme prizývať 
policajtov, hlavne chirurgia a psychiatria, čím ďalej máme  viac  takých problémov 
s pacientami, preto ďakujeme za spoluprácu, a aby bola taká aj naďalej, lebo zvládnuť tých  
agresívnych pacientov je veľa krát náročné, oni obťažujú  nielen personál, ale aj  ostatných 
pacientov  čo čakajú, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási, hlasujeme 
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2015 

Hl. za  19 proti   0 zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomieInformáciu o stave kriminality v meste a okrese Levoča za rok 2015.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga
   
 

4. Nakladanie s majetkom mesta  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Predaj nehnuteľnosti – areál Strelnice, Kláštorská č. 26 
 
Mgr. Drahomirecký -  na tieto vyhlásené verejné obchodné súťaže neboli doručené žiadne 
ponuky  
 

Predaj nehnuteľnosti – Ing. Arch. Magdaléna Janovská  
 
Mgr. Drahomirecký – žiadateľka je vlastníčkou  rekreačnej chaty  Fedorkin jarok, má vydané 
aj kolaudačné rozhodnutie z r. 1989, užívajú to ešte po rodičoch,  a nemali vedomosť, že 
zasahuje pozemok do vlastníctva mesta, preto požiadali o kúpu časti pozemku v zmysle GP, 
ktorý si dali vypracovať na vlastné náklady,  

-  Zákon to umožňuje predať ako výnimku a v súlade s našimi zásadami, 
- Pozemok patrí do katastrálneho územia Javorina, a na LV je k tomuto pozemku 

zapísaná poznámka o zákaze prevodu vlastníctva, takže nateraz sa nedá pozemok 
predať, ale riešiť to cez zmluvu o budúcej zmluve 

 
JUDr. Budziňáková – a nemalo by  tam byť  ešte uvedené v zmluve, že sa zaväzuje   zaplatiť 
za  spätné užívanie? Chýba mi to tam  
 
Mgr. Drahomirecký – áno, bude to potom v zmluve, ale to teraz nevieme kedy, lebo až keď 
bude výmaz  z LV až potom bude predaj 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási, dávam hlasovať 
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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  
 

Predaj nehnuteľností – Ing. Róbert Novotný 
 
Mgr. Drahomirecký–jedná sa o objekt bývalého vegetariána, žiadateľ je vlastníkom 
nehnuteľnosti, mesto požiadal o odkúpenie časti pozemku kde je schodisko, vstup do 
rodinného domu, odporúčame to schváliť 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu Predaj nehnuteľností 

Hl. za 18 proti  0 zdr  0  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 
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  
 

Kúpa nehnuteľnosti – cesta na Mariánsku horu 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto chce majetkovo  vysporiadať  cestu na Mariánsku horu, ide 
o rod. Motykovcov,  uznesenia už boli schvaľované v MZ, dali sme urobiť GP, máme 
pripravené tri  uznesenia a to pre  Jozefa, Dalibora a Martinu, to čo máte v materiály budeme 
schvaľovať iba  pre Jozefa, a ďalšie dve sú nové uznesenia, ktoré ste dostali  na stôl 
dodatočne, nakoľko sa priebežne zmenili výmery na odkúpenie, 
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- Potom tu máme ešte  v tej istej súvislosti aj Ovocinársku ul. – intravilán, kde má byť 
výhybňa a bol by tam zásah do vlastníctva p. Olenišáka a Hasajovci 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
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  
 

Nadobudnutie nehnuteľnosti vyvlastnením 
 
Mgr. Drahomirecký – v súvislosti so stavbou cesty na Mariánsku horu, je potrebné upraviť aj 
právny vzťah pod cestou, ide o pozemky, ktoré sú na LV zapísané na Michala Mazúra 
a Michala Snopka – neznámi vlastníci,  mesto   sa obrátilo na register obyvateľstva SR 
v Banskej Bystrici o vyžiadanie adries  dedičov  týchto  neznámych vlastníkov, mestu bolo 
oznámené, že sa v evidencii  registra nenachádzajú, 

- Takže to vyvlastníme za cenu znaleckého posudku, peniaze budú v depozite pre 
prípad, že by sa ozvali dediči 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu Nadobudnutie 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 zdr  0  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 
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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  
 

Bezodplatný prevod nehnuteľnosti  - preložky poľnej cesty – NDS 
a.s. BA 
 
Mgr. Drahomirecký–sú to štyri preložky poľných ciest, dialnica 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 17 
K boduBezodplatný prevod nehnuteľností  

Hl. za  17 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 
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  
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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  

 
Zámena nehnuteľnosti – Ing. Šuňavský, Mgr. Kamenická 
 
Mgr. Drahomirecký – manželia požiadali o zámenu pozemku, nakoľko oni nesúhlasili 
s odkúpenim  ich pozemku do vlastníctva mesta, jedná sa o zásah pri budovaní cesty na 
Mariánsku horu, zámenu požadujú, lebo aj oni zasahujú do pozemku mesta a mesto  bude tou 
cestou zasahovať do ich pozemku, cena sa dorovná 

- Ukážka na monitore, mapy, nákresy 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu Zámena 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, 
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.  
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T: ihneď        Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
                      Mgr. Drahomirecký  
 

Odovzdanie majetku do správy – TS mesta Levoča 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o komunikáciu Železničný riadok, ktorú mesto nadobudlo od 
NDS a.s. BA, je potrebné ju odovzdať do správy TS ML 

- taktiež tie preložky, ktoré sme teraz schvaľovali je potrebné dať do správy TS ML 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu Odovzdanie 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 zdr  0  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  
 

Odňatie majetku zo správy – TS ML 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o čističku odpadových vôd na Levočskej doline, mesto 
uzavrelo zmluvu s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, preto treba odňať správu od TS 
 
p. Rosina – bude to pod správou vodárenskej spoločnosti? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási, dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 24 
K bodu Odňatie majetku zo správy 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
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 bodu Odňatie 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  
 

Zriadenie vecného bremena zo zákona – NDS a.s. BA 
 
Mgr. Drahomirecký – NDS a.s. BA  mestu zaslala list, kde navrhujú náhradu za zriadenie 
vecného  bremena, ktoré vzniklo zo zákona v súvislosti so stavbou privádzača SNV, ide 
o vysporiadanie pozemku za jednorázovú odplatu 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu Zriadenie vecného bremena zo zákona 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  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 
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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  
 

Zmena uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký – v decembri 2015 bola schválená VOS na areál Strelnice, súťaž je dve 
kola neúspešná, preto navrhujeme znížiť  cenu a zároveň doplniť kritéria predaja na sprísnenie 
pre budúceho kupujúceho  
 
p. Čurilla – za koľko sme to my ako mesto kúpili? 
 
Mgr. Drahomirecký -  za 11 tis. eur celý objekt 
 
MUDr. Papcun – chceli sme tú cestu ponad nemocnicu z tých príjmov, a teraz  za polovicu  
peňazí čo urobíme? 
 
PaedDr. Majerský – nikto sa zatiaľ neuchádza 
 
p. Rosina – koľko to vychádza cena za m2 ? 
 
Mgr. Drahomirecký – 17 eur 
 
p. Rosina – a stále to nechceme robiť my sami ako mesto?  
 
Mgr. Babej -  na MR sme niečo  dohodli, súhlas, aby  to bolo developerovi, ale takto som 
proti ak  sa má ta cena takto prepadať, 

- poďme radšej  do toho sami ako mesto, máme tu  našu firmu Stavebná prevádzkareň, 
- lebo  tá cena takto dole, nie 

 
PaedDr. Repaský – chýba tu koncept mesta, 

- ako hovorí kolega Rosina, mesto by malo zadefinovať, je to služba občanom, rodiny 
nám odchádzajú, takto to oddiaľujeme,  treba razantnejšie rozhodnutie, aby sme 
občanom vyšli v ústrety 

 
PaedDr. Majerský – na najbližšie MZ možno  dáme prijať úver na komplet siete, a návratnosť 
možno dva roky by bola čo nainvestujeme do toho, 

- ale to čo spomínaš Vlado, my nemôžeme priamo dať robiť  zákazku Stavebnej 
prevádzkarni 

 
JUDr. Budziňáková -  a ostáva v platnosti  toto čo som dávala ja poslanecký návrh, že dokedy 
to musí  urobiť?  
 
Mgr. Drahomirecký – áno ostáva platné  
 
p. Rosina – ďakujem, že ma podržali tu kolegovia, ľudia nám dali mandát, a my sa vieme 
postarať o tie pozemky 
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PaedDr. Majerský – treba nájsť vhodnú  formu predaja tých pozemkov potom, zrejme by to 
bolo tak,  ako keď sme predávali garáže,  takým spôsobom, 

- my ale ešte nič nepredávame, siete musíme najprv urobiť a do ceny pozemku potom 
zahrnúť náklady 

 
MUDr. Suráková – výrazne zníženie tej ceny to je, nie? 
 
PaedDr. Majerský -  pozrite sa, ak nie je vôľa ísť tou cestou, tak to teraz zastavme, nebavme 
sa o tejto cene zníženia, ale povedzme, že  ideme  sami do toho, no a bude nový úver musieť 
byť 
 
MVDr. Drahomirecký -  otázne, mesto vezme úver, urobí siete, cena sa premietne do ceny 
pozemku, čiže cena stúpne a sa to potom nepredá, potom kto bude zodpovedný? Tak ako sme 
mohli vidieť tú obec Vlková, podobný problém, voľné, neobsadené 
 
PaedDr. Majerský -  všetci budeme zodpovední 
 
p. Rosina -  vieme, že to je beh na dlhé trate 
 
PaedDr. Repaský -  vizionárske toto, 

- dopyt obyvateľstva je, a  ľudia majú peniaze 
 
Mgr. Babej V. -  ja navrhujem zrušenie tej súťaže a stiahnutie tohto bodu 
 
PaedDr. Majerský – takže dávaš poslanecký návrh? dobre, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu : Zmena uznesenia – poslanecký návrh 

Hl. za 14 proti    0 zdr  4  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  
 

Prenájom nehnuteľnosti – orná pôda 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o ornú pôdu, prenájom poľnohospodárskej pôdy pánom 
Vrábeľom, on chce ukončiť  nájomnú zmluvu dohodou, nevychádza mu to tak ako chcel, 
požiadal o zrušenie, 

- výpovedná doba je jeden rok, ale ak vyhlásime súťaž a bude záujemca tak je možné  
ukončiť  dohodou 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu Prenájom nehnuteľností 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  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 – 
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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 bodu Prenájom 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 

 

Ukončenie nájmu pozemkov – Slovenský pozemkový fond BA 
 
Mgr. Drahomirecký–jedná sa o lokalitu hradobnej priekopy, mesto má  nájomnú zmluvu so 
Slov.pozemkovým fondom, ročný nájom  10 tis. Sk ešte bol dohodnutý, 

- SPF previedol tieto pozemky inej osobe a mestu len oznámil listom túto skutočnosť,  
a od mesta žiadajú  dohodu o ukončení nájomnej zmluvy, 

- MR nesúhlasila  
 
p. Rosina – my platíme za to? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno platíme si nájom, oni chcú ukončiť dohodou k 31.12.2015, lebo oni 
už nie sú vlastníkom toho 
 
Mgr. Drahomirecký -  my zisťujeme okolo toho všetko, ako ďalej, celý areál sú to štyri 
pozemky, prvé dva sú tie  o čom hovoríme teraz, 

- Ukážka na monitore, mapa, 
- Keď oni previedli tieto pozemky na iné fyzické osoby, mesto  tak stratilo prístup na 

svoje ďalšie pozemky, 
- Mesto sa  dlho snažilo k týmto pozemkom dostať, máme spracovanú celú genézu 

okolo tých krokov, oni však nereagovali, len tento nájom sa riešil, a oni teraz previedli 
tie pozemky na fyzické osoby  
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p. Rosina – kto dal súhlas na vystavenie parkoviska na cudzom pozemku?  
 
Mgr. Drahomirecký – to je staré,  boli to 70-té roky, zisťujeme  informácie cez archívy 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga–musíme to napadnúť súdne 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto  nedalo nikdy súhlas na žiadne prevody, ale mesto sa stále 
pokúšalo dostať k tým pozemkom, aby mohli byť parkoviská, 

- SPF len doručil  dodatok k NZ, ukončenie dohodou, lebo bol prevod na fyzické osoby  
 
JUDr.  Budziňáková – SPF to sú špecifické podmienky, ale nemali by sme  schváliť túto 
dohodu o ukončení nájmu 
 
MVDr. Drahomirecký -   súhlas, krajné riešenie je súdiť sa 
 
Mgr. Drahomirecký – riešime to, zisťujeme informácie ako uplatniť  reštituentom nároky, 
stále trváme na odkúpení pozemkov pre mesto 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať, pozor, uznesenie je formulované 
ako pozitívne, takže  je na vás ako zahlasujete 
 
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  
 

Vyradenie  majetku 
 
Mgr. Drahomirecký–ide o majetok v hodnote nad 3500 eur, podrobný  rozpis  je uvedený 
v prílohe 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu Vyradenie majetku 

Hl. za  16 proti   0 zdr 0 nehl. 0 
 

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  
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Ukončenie nájmu nebytového priestoru 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o priestory na Radnici, mesto  dalo   tomuto nájomcovi  
výpoveď s riadnou výpovednou lehotou,  nájomca listom požiadal o skončenie dohodou ku 
31.3.2016 s tým, že  chcú zostať v Levoči a pre svoju prevádzku sa  budú uchádzať o iné  
nebytové priestory  na námestí, 

- Odporúčame  to schváliť 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 32 
K boduUkončenie nájmu nebytového priestoru 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  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  
 

Nájom nebytových priestorov  - verejná obchodná súťaž 
 
Mgr. Drahomirecký -  mestu bola dňa 16.2. doručená jedna obálka s označením neotvárať, 
avšak na obálke nie je uvedené o ktorý nebytový priestor sa jedná, otvoríme obálku, 

- Je to žiadosť,  návrh nájomnej zmluvy od p. Ivany GiorgetiiKubusovej, Francisciho 17 
Levoča, na nebytový priestor Radnica, bočný vchod, vchod od  ZUŠ, 

- Nie je tu ponuknutá výška  nájomného,  
- Na tento nebytový priestor  nie je ani  vyhlásená VOS, preto  ponuku nie je možné 

prijať,   
- Ponuku  preto iba vezmeme na vedomie 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu Nájom 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  
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Kúpa nehnuteľnosti – Dalibor Motyka, Martina Motyková 
 
Mgr. Drahomirecký -  tu máme ten  dodatočný materiál, kde je zmena oproti pôvodným 
uzneseniam ohľadom  kúpy pozemkov od Motykovcov,  je tu zmena ich názoru,  chcú predať 
svoj podiel k celému pozemku,  čiže  je tu  zmenená výmera  pozemkov na odkúpenie  
 
JUDr. Budziňáková -  ako podielový spoluvlastník sa nám to ako  mestu  do budúcna môže 
zísť 
 
PaedDr. Majerský -  ale toto ani nie, nič sa tam neplánuje, a veľa peňazí to je 

- Ak sa už nikto  nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  13 proti  0 zdr  3  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  
 

Zámena správy 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o konvektomat, ktorý je v správe ZŠ Francisciho, ktorá ho  
nepotrebuje, preto nás požiadali o zámenu správy, aby bol odovzdaný do správy MŠ G. 
Hermana, 

- V súlade so zásadami hospodárenia odporúčame  zámenu správy  
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu Zámena správy 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  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 – 
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KonvektomatALBA 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  
 

Súhlas s podnájmom pre VsNPa.s.Levoča 
 
Mgr. Drahomirecký – nemocnica nás  požiadala o súhlas na podnájom pozemku pod garážou 
pre  vlastníka tejto garáže, odporúčame súhlasiť 
 
p. Kravecová – a neodišiel ten p. Klein  do Popradu? 
 
JUDr. Budziňáková – nesúvisí to s týmto 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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  
 

5. Prerokovanie platu primátora mesta 
 
PaedDr. Majerský – keďže ide o doplnený bod programu odovzdávam slovo  PaedDr. 
Repaskému, ktorý  predložil tento poslanecký návrh 
 
PaedDr. Repaský – ja som si dovolil tento bod dať, myslel som si, že tak ako každý roku bude 
prerokovaný plat primátora, tak aj teraz, ale  zákon sa zmenil, takže môže a nemusí byť 
prerokovaný, takže naštudoval som si nejaké materiály, a dovoľte mi, aby som  to predostrel, 
dávam to ako nezávislý poslanec, a ide mi o určitú štandardizáciu,  

- Ja som si porovnal niektoré  samosprávy, rovnaké  ako sme my, mám tu  asi 20 miest, 
a na moje prekvapenie  som zistil, že priemerný  plat primátorov  je 48%, 

- Preto ja dávam návrh na zvýšenie platu primátora z 25% na 40%, to je môj návrh,  
- Zdôvodňujem ho tým, že  máme niektoré ukazovatele,  prebytok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2015 ako viete máme 331 900 eur,  samozrejme, že   veľký podiel  
na tom má zvýšenie podielových daní, ale aj výdavky sa  podarilo udržať na uzde, aj 
splácame úvery, mesto prvý krát tvorí fond opráv,  
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- Ale čo je pre mňa dôležitejšie, podľa tej tabuľky,  je  to taká úcta k postu primátora,   
teraz nehovorím o Majerskom, nehovorím o Vilkovskom, ale hovorím  ako 
o postavení primátora,   post primátora  ako zamestnanie je dosť  náročné,  sú to 
stresy, a  je to aj  vizitka  nás poslancov, 

- Pamätáte sa z minulosti, bolo tu také  handrkovanie o piatich percentách, jedna strana  
dávala, druhá strana dávala, ale nebol dôvod, že prečo,  

- Ten môj návrh spočíva v takej štandardizácii primátorského postu,   len pre informáciu 
napr. taký Stropkov má 60% , Bytča 48%,  najnižšie sme my, máme 25%  , 

- Ten nástroj od 0% do 70% považujem za úctu k postu primátora, a samozrejme aj do 
budúcna ho povýšiť na takú štandardnú úroveň, nech je to ukončenie takých našich 
ťahaníc,  sme v malom mestečku, aby sme ťahali za jeden koniec, 

- Je to taký motivačný nástroj pre vedenie mesta, aby pracovalo  efektívnejšie,  
- Dúfam, že ste ma pochopili, ide mi tu  o štandard,  o punc slušnosti, 
- Samozrejme, že pokiaľ dôjde k zníženiu efektivity, tak ja budem prvý, ktorý navrhne 

znížiť 
 
PaedDr. Majerský – ďakujem, no, ja hľadám teraz slová, ma napadlo, že buď dačo 
chceš...fakt, zastavilo  mi reč,  nemám pripravenú reč, nejdem  to ani  komentovať 
 
Ing. Vilkovský  - keďže sa nikto nehlási, tak ja sa musím prihlásiť,  

- áno je to  dobrý návrh, ale treba to nechať štandardne na ďalšie MZ, na máj, dať to 
normálne do programu, nech to prejde  cez komisie, cez MR,  ale nie teraz  bez 
prípravy,  rýchlo  treba odsúhlasiť plat,   

- netreba podľa zákona odsúhlasiť plat, raz ročne stačí, a spätne sa k 1.1. doplatí, 
- takže môj návrh, kľudne to dajte riadnou formou cez komisiu, mestskú radu až do MZ 

 
Mgr. Babej V. -  podporujem  Ľuba, áno zaslúži si každý čo niečo robí, 

- ako už spomínal, malo by to byť motivačné, je to posun smerom hore, 
- Je tu porovnanie s inými mestami, tak má pravdu,  nemôže sa stať, že starosta tu 

nejakej obce má  vyšší plat, z toho pohľadu je to aj naša vizitka 
 
PaedDr. Majerský – ja len pre obraz poslancov, aj keď to nie je nejaké štandardné o tom 
hovoriť, môj plat v súčasnosti  je  v čistom 1900 eur aj nejaké drobné, to otvorene poviem 
 
MVDr. Drahomirecký  - ja nemám nič proti tomu, aj by som súhlasil, neviem či sa to jedná aj 
o zvýšenie platu viceprimátora,  

- Druhá stránka mince je, že  len aby sa to nezneužilo v ďalších voľbách proti tebe 
Milan, lebo som počul už aj také, že Milan si zvýšil plat,  ja im  hovorím, že nemohol 
si Milan zvýšiť plat, lebo   to zastupiteľstvo mu  schvaľuje plat, tak  aby ti  to potom  
voliči  v kampani neotrepali o hlavu 

 
Ing. Vilkovský  - štandardne to tak bolo aj za Mira Čurillu, aj za mňa, že to prešlo komisiou, 
radou 
 
PaedDr. Majerský  - takže   ak trvá Ľ.Repaský na svojom návrhu, tak najprv budeme hlasovať 
o ňom, a potom keď neprejde Tvoj, tak ideme hlasovať o druhom v poradí 
 
Mgr. Rusnáčiková -  ja len, že komisia aj mestská rada je ale poradný orgán primátora, a to sa 
jedná o jeho plate 
 



20 
 

PaedDr. Repaský – takže ja dávam poslanecký návrh,  zvýšenie  platu  z 25% na 40% 
 
PaedDr. Majerský -  poprosíme aj písomne dať poslanecký návrh, hlasujeme 
 
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 
  

6. Zmena rozpočtu č. 2 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský -  máme už  takmer definitívny vývoj hospodárenia mesta, výsledok 
hospodárenia bude  zhruba  331 tis. eur, máme tu  uvedené aj porovnanie za predchádzajúce 
roky, aby sa videlo,  spláca sa aj úrok aj istina úverov tak ako boli naplánované pre r. 2015,  
vysporiadali sme sa aj s problémami, ktoré sme zdedili,  84 800 eur na mzdy a tiež záväzok  
bytový dom Potočná  95 tis.eur, 

- Reálny výsledok bude v máji  na MZ, kedy bude predložený záverečný účet mesta za 
rok 2015, 

- Teraz odovzdám slovo vedúcej finančného oddelenia  
 
Ing. Olekšáková – predkladám zmenu rozpočtu č. 2,   

- podrobne prečítala  položkovité  zmeny príjmových a výdavkových častí  rozpočtu tak 
ako je uvedené v písomnom materiály  

 
p. Čurilla – na tú knihu 13 tis. eur transfer, to 12 tis. eur sme dostali a 1 tis. eur spoluúčasť? 
 
Ing. Olekšáková – áno 
 
Ing. Vilkovský – ja som nechcel, ale  musím, treba ujasniť zasa,  zasa tých 9 tis. eur na 
školský úrad navyšujete, minule sme to dali na CVČ, a zasa ich odtiaľ berieme,  

-  lebo len sa vyhovárate, najprv,  že sú to kvalifikačné skúšky,  potom,  že je v tom 
Kučkove odstupné,  

- už neklamte svojich poslancov, povedzte pravdu, povedzte normálne, že tie peniaze 
potrebujete na školský úrad na mzdy zvýšiť, neklamte vlastných poslancov, 

- beriete CVČ nazad na školský úrad  
 
PaedDr. Majerský – nikto tu neklamal, 

- áno, tieto peniaze sú potrebné na školský úrad, hovorím to tu nahlas  
 
Ing. Vilkovský – no,  lebo kvalifikačné skúšky nemajú  vplyv  na mzdy  pre školský úrad  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – pre upresnenie, 1 tis. eur je v tom na metodickú činnosť, 
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- a CVČ v rámci zmeny VZN dôjde k navyšeniu tej sumy v septembri, keby bude 
úprava VZN, bude presun 4 tis. eur na bežné výdavky, takže neberieme celú tu sumu 

 
p. Dunčko – ja len, že aby  tá  suma dotácia  na šport bola rozdelená, aby bolo   zvlášť to čo je 
pre kluby a čo na prenájom  
 
p. Rosina – takže mi beriete  z CVČ tých 9 tis.eur? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – presúvame na školský úrad teraz, 

- ale na CVČ musí byť cez zmenu VZN, takže  bude úpravou v septembri, 
- toto je vykrytie miezd zamestnancov školského úradu  

 
Ing. Vilkovský – ale mi nehovorte, že sa to nedá,  VZN sa dá prijať nové  
 
PaedDr. Majerský –ak sa už nikto nehlási, hlasujeme  
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti  0 zdr 0   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 
 

7. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku  
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2015 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing .Olekšáková – predkladám výsledok inventarizácie majetku k 31.12.2015,  

- ústredná inventarizačná komisia nezistila žiadne inventarizačné rozdiely,  
- zistené nedostatky rieši majetkové oddelenie, hlavne neobežný  majetok, 
- obežný majetok, to sú zúčtovacie vzťahy medzi  subjektami verejnej správy, RO,PO, 
- sú tu  uvedené aj pohľadávky mesta, spolu s opravnými položkami, 
- bankové účty, hodnota, 
- vlastné imanie, 
- dlhodobé záväzky, úvery, 
- drobný majetok, odpísanie pohľadávok,  operatívna evidencia  

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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 
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8. Parkovanie na území mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský – je to trvalý problém mesta, určité modely tu už boli, teraz tu máme  návrh 
od TS ML, ktorý prešiel cez všetky komisie aj MR 
 
Ing. Pitoráková – zvolali sme všetky komisie na pracovné stretnutie, kde boli odprezentované 
variantné riešenia, či  to bude  len parkovanie v mestskej zóne, alebo  na širšom území 
námestia, vypočuli ste si to všetko, 

- vedenie mesta aj MR sa prikláňa  k návrhu, ktorý  predložili TS ML, čiže oni 
zabezpečia komfortnejší systém parkovania, zakúpili by parkovacie stroje, plus SMS 
parking, 

- riaditeľ TS odprezentuje tento variant 
 
Mgr.  Minďaš – existujúca zóna je  na NMP, parkovacích miest  tu je 129, spôsob výberu 
máme cez parkovacie karty, ich predaj cez parkovčíka, čo je dosť kritizované, plus celoročné 
známky, ceny  sú podľa schváleného VZN, 

- ostali sme pri 7 dňovom výbere parkovného, čiže aj víkendy, tam je nárast výberu cez 
víkendy, 

- náklady na terajší  systém to sú mzdy  parkovčíka, plus provízie  z predaja 
a označovanie vyhradených parkovacích miest, 

- výnosy z parkovného vidíte , tak ako je uvedené v materiály, 
- čo sa týka navrhovanej zmeny, toto sú naše možnosti – zakúpenie parkovacích 

automatov, komfortnejšie umiestnenie s počtom  8 ks, menej komfortnejšie 6 ks, 
- investičné náklady, 1 ks  stojí od 5 tis. eur  do 8 tis. eur, 
- obstaranie samozrejme cez elektronický systém, 
- termín  dodania deklarujú  do dvoch mesiacov, 
- predpokladaný náklad 50 tis. eur, 
- forma je možná cez lízing alebo prenájom, 
- SMS parking – všetci viete ako to funguje, takže len na viditeľné miesta   umiestniť 

tabule a vygeneruje vám parkovné, za zriadenie tejto služby  2300 eur a tabule, tu platí 
cenová politika – odvod DPH, provízia operátorovi, 

- Náklady na splnenie legislatívneho rámca, a následná realizácia celkové náklady cca 
57 300 eur, 

- Kontrolný mechanizmus by bol naďalej cez MsP, tá je jediná čo môže riešiť  zistené 
priestupky, ukladať pokuty, 

- Kontrola SMS, to je už horšie pre kontrolu, musí byť k tomu zariadenie 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja ešte doplním,  zisťovali sme  aj ako to majú  v meste KK, ako im 
funguje kontroling, majú  tiež vlastný parkovací systém, oni zamestnali štyroch zamestnancov 
len čisto na sústavné  kontroly a oni nahlasujú rovno MsP, ktorí prídu riešiť zistené  
priestupky, lebo legislatíva je taká, že pokuty môže len MsP, 

- Takže počítame s nákladom na adekvátnu kontrolu, neustále  
 
PaedDr. Majerský –  je to prevratná zmena, pomohlo by to, jasnejšie, prehľadnejšie, o krok 
dopredu, posun vpred, 

- Sme zaostalí tu v tom systéme 
 
p. Rosina –  my parkovanie máme, 



23 
 

- SMS parking,  zato berú o 20% viac, 
- ulice  sa nám úplne rozpadávajú, čaká nás to aj do ulíc zaviesť parkovné a spoplatniť, 

jedine poplatok je na reguláciu, 
- toto nie je žiadne riešenie, 
- my vyberáme parkovné, my sme si urobili jedno veľké parkovisko z historického 

námestia  
 
MVDr. Drahomirecký -  že sa dačo začalo,  to si cením, je to posun vpred,  ale ako sa vyrieši 
napr. taká modelová situácia, že  sa zistí, že auto nemá  zakúpený lístok?  
 
PaedDr. Majerský -  no  MsP musí konať, 

- Oproti r. 2014 MsP vybrala  o 3500 eur viac na pokutách,  TS ale na parkovnom o 7 
tis. eur viac  na výbere,  takže  kontrolou sme  o 10 tis eur viac  získali, 

- Je to tak, keď je  razantná kontrola – ľudia si kupujú lístky, 
- Krok dopredu  je už aj toto  v r. 2015, 
- A doplním ešte, ak by prišla tu forma rozšírenia parkovného, povinné parkovné by 

bolo v celej hradobnej zóne, všade výber parkovného, samozrejme to už by bol 
obrovský krok, aj bočné ulice by boli, neviem si predstaviť, že za hodinu parkovania 
by bola suma 3 eura, oni tá firma mali také ceny, majú svoj  biznis plán 

 
Ing. Pitoráková – ak to nebude kontrolovať MsP, tak ten človek čo by to robil musí hneď 
kontaktovať MsP a oni dajú technickú zábranu, lístok, 

- Iný človek nemôže nič, len  oznamovať  
 
PhDr. Vira -  ale trápne je, keď si kúpiš známku a nezaparkuješ na námestí,  

- Lebo máme tu OÚ, Dopravný inšpektorát – stoja auta, strata parkovacích miest, 
- Celé námestie = veľmi málo miest, 
- Kláštorská ulica – absolútne nezaparkujete, 
- Ja nevidím veľký úspech v tom – automaty, 
- A koľko papúč nám bude treba? Ďalej kontrola SMS – to sú ďalšie náklady, musíte 

mať na to stroj, 
- Ďalej nevieme čo s obnovou námestia, nevieme, teraz nič sa o tom nehovorí  

 
p. Čurilla – problém vážny tu je, 

- naša úloha je prijať nejaké závery, aby sme sa posunuli, 
- prezentovali sa nám tu už  firmy čo majú skúsenosti, 
- utvrdilo ma to  v tom, že  zásadné rozhodnutie či ísť vlastnou cestou alebo privátna 

réžia, akou cestou  ísť a pokračovať, 
- predseda dopravnej komisie -  vidíme tu stanovisko, že nedoporučuje  prijať tú cestu 

ísť  cez TS, pýtal som sa na dôvod, tak že je to  investícia tej firmy 600 tis. eur, no 
hádam nie sme  naivní si myslieť, že príde tu firma a investuje len, je to v ich cenách, 
časť výnosu, je to o tom, 

- ja som zástancom toho,  aby to ostalo  mestu, ísť touto cestou, 
- musíme pochopiť, že je to nadštandard parkovať v meste, a zaplatiť cenu to je jediný 

regulatív, 
- je to posun aj technicky, 
- lebo predávať parkovčíkom – to vidíme je problém a aj vizitka nie je dobrá, 
- sedem dní vyberáme – a faktom je, že víkendy  máme najviac na výbere, pričom  cez 

víkendy  MsP  má menšiu kontrolu, ale výber je vyšší, je to tak, 
- TS áno – dlhodobý proces to bude, 
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- mali by sme riešiť  aj bočné ulice postupne, dopravné značky digitálne aby boli  
 
PaedDr. Repaský – že sa to začalo, to je fajn, 

- Ale kontrolovať to ešte  ďalšími  zamestnancami? Načo máme MsP? 
- Kláštorská ul.je problém, sú tam štyri školy, hustá premávka, 
- Nutné riešiť bočné ulice, 
- Turista zaplatí parkovné, to nie je problém, pre turistu to je normálne, že príde 

a zaplatí, tu je problém domácich Levočanov, ich pohyb, oni musia pochopiť,  musíme 
robiť osvetu, 

- Podľa mňa  forma  - rampy, by boli  funkčnejšie, väčší prínos, návratnosť  
 
PaedDr. Majerský – pamiatkári nedajú súhlas, máme to už čierne na bielom  
 
Ing. Pitoráková – záväzné stanovisko musíme akceptovať, je to zákonom dané  
 
PhDr. Vira – treba ale myslieť  na občanov čo vstupujú na námestie, ak to bude drahšie, tu už 
nepríde nikto, mesto bude prázdne, bude len pre turistov, treba brať v úvahu aj to,  nebude to 
pre domácich  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – reagujem na kolegu Repaského -  cez zamestnancov by bola možná 
permanentná kontrola a oni by hlásili a privolávali MsP, lebo inak by musel kontrolovať len 
MsP, oni majú aj iné činnosti 

- Rekcia na kolegu Viru – VZN máme cenník parkovného, chceme ho len 
implementovať do nového systému,  

- Rozdiel ceny pre domácich a turistov toto nie, to by bola diskriminácia 
 
Ing. Babej J. – komisia dáva len doporučenie, a musí  MZ rozhodnúť,  no na komisii sa tak 
hlasovalo, boli sme piati, ich presvedčilo to, že sa  bude investovať, a že prečo by majitelia 
áut mali zaplatiť rekonštrukciu  ciest, 

- A parkovné do ulíc sa dá zaviesť až keď  budú zrekonštruované, nedá sa teraz v akom 
sú stave, 

- Automaty – konečne, je to už bežný  štandard vo svete, turisti sú u nás zmätení 
z nášho systému čo máme, 

- Ja som za tento systém ísť  cez TS   
 
MUDr. Papcun–zvýši sa kultúra platby, ale nezvýšia  počet parkovacích miest, 

- Treba nájsť zdevastované domy, parkovací dom postaviť, máme tu také ruiny, 
a vyrieši to problém, hneď bude 150 miest 

 
PaedDr. Repaský – parkovací dom, alebo parkovanie v zemi, vymyslieť treba  
 
MUDr. Papcun -  pozrite sa v NowomTargu, bočné ulice, ruiny domy využili a majú 
parkovanie  
 
p. Rosina – nie som proti automatom, ale prečo len na námestí?  
 
Mgr. Babej V. –  a Kežmarok  má závory 
 
Ing. Pitoráková – KK nie je v Unesco 
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Mgr. Babej V. – určite treba to nechať mestu, a žiadny investor, 
- Systém SMS + automaty všade funguje, 
- Kolaps v bočných uliciach – naučia sa ľudia, je na nás, výchova, dodržiavať pravidlá, 

systém, 
- Je to pokrok určite  

 
Ing. Pitoráková – treba povedať či ideme cez TS alebo  súťažou na externého dodávateľa, 

- Ďalej treba povedať akou formou, či formou lízingu, nájmu,  povie riaditeľ TS 
 
Mgr. Minďaš – automaty – ak lízing, po štyroch rokoch budú naše, budeme zodpovedať za 
poistenie majetku a starostlivosť o nich, 

- Formou nájmu –  zmluvná podmienka, že do 24 hod. oni sa starajú o odstránenie  
každej poruchy, 

- Finančná kalkulácia prenájmu = 100 eur/1ks mesačne to je 10 tis. eur ročne, ale všetku 
zodpovednosť preberá  firma 

 
Ing.  Vilkovský –  návratnosť? 

- A aký typ to má byť my nevieme určiť, kúpte to, čo je optimálne na túto dobu teraz 
 
p. Lorko – zadefinovať, ktorý chceme kúpiť, aké  funkcie aby tie automaty mali, 

- 10 tis. eur je približne tá istá suma, ktorú teraz dávame na výber parkovného, a bude 
väčší komfort a vyššia kultúra  

 
Mgr. Minďaš – musím povedať, že toto  riešenie nie je žiadne prevratné riešenie, chceme len  
štátnu kultúru, 

- Všetko závisí potom pri kúpe od nastavenia kritérií  
 
p. Kravecová -  ale  ja som za pešiu zónu, čo s tým ešte? 
 
PaedDr. Majerský – toto teraz neriešime 
 
PaedDr. Repaský–TS vyberie najlepšie druhy automatov, musí byť dôvera  
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať  
 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu Parkovanie na území mesta Levoča 

Hl. za  18 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  schvaľujenávrh 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 
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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 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje financovanie systému parkovania v meste  Levoča  ( parkovacie automaty, 
smsparking) formou finančného prenájmu. 
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
              Ing. Pitoráková 
 

9. Regulácia potoka na Slávkovskej ulici 
 
PaedDr. Majerský – p. Kravecová, Váš poslanecký návrh, nech sa páči 
 
p. Kravecová -  22.3. bol svetový deň vody, ide mi o reguláciu potoka na Slávkovskej ulici, 

- vyťahujeme z potoka pneumatiky, bandasky, rôzny neporiadok,  žiadam aspoň dvakrát 
ročne vyhĺbiť koryto, treba vyložiť brehy panelom,  aby neničila voda majetok 
mestský aj súkromný, koryto je zarastené, zanesené, 

- žiadam, aby  to bolo zahrnuté do plánu a pravidelne aby sa to čistilo 
 
PaedDr. Majerský – je z toho aj nejaký návrh na uznesenie? 
 
p. Kravecová –áno, pravidelné čistenie mestského potoka na Slávkovskej ulici  
 
Mgr. Ogurčák -  samozrejmá vec to je, ulice by mali byť zo strany mesta zabezpečené, plne 
súhlasím, nemalo by k tomu vôbec dochádzať, mala by to byť priorita mesta, musí toto byť  
 
PaedDr. Majerský – hlasujeme o poslaneckom návrhu 
 
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 
 

10. Návrh  na schválenie stavieb a investícií pre zaradenie do 
rozvojových programov pre rok 2016  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – predkladáme návrh, podrobný rozpis akcií je uvedený v tabuľkovej časti 
v písomnom materiály, 

- Požiadavky MR  boli doplnené už do tohto návrhu  
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p. Čurilla – nerozumeli sme sa asi s týmto materiálom, 

- nemá zmysel také uznesenie,  
- schválené akcie majú význam pre tvorbu rozpočtu, my už rozpočet máme schválený, 

uzavretá vec, nevidím logiku toto schvaľovať, 
- mali sa zahrnúť akútne potreby  svojim významom, určiť ich poradie, koncepčne 

riešiť, 
- moja predstava bola iná, niekedy sme to mali, bol taký materiál ako podklad pri tvorbe 

rozpočtu, že sa dá vedieť reagovať na tie požiadavky v roku,  
- my už sme minuli aj peniaze čo budú po záverečnom účte  

 
p. Lorko – pre  mňa  je ten materiál dobre spracovaný, 

- no viem na čo naráža p. Čurilla, 
- ja poprosím ešte o zaradenie dvoch stavieb a to: -  odvodnenie garáži  a komunikácie 

Žel.riadok, - prestavba, rekonštrukcia infraštruktúry Rozvoj  
 
Bc. Komara -  problém s garážami máme všade, treba to už  riešiť komplexne v Levoči  
 
Ing. Pitoráková -  sedeli sme veľa, komunikácie sú v dezolátnom stave,  prioritou teraz je sídl. 
Západ chodníky, druhá priorita je parkovanie v meste, potom IBV a aj tie garáže potom, 

- Všetko však záleží od finančnej situácie  
 
MVDr. Drahomirecký -  ja tiež poprosím zaradiť do tabuľky ešte sídl. Pri prameni prístupová 
cesta 
 
p. Čurilla – hovoríte tri priority, ja sa pýtam kedy  bude Štúrová ulica? 
 
Ing. Pitoráková  - projekčne sme pripravení, čiže ak budú peniaze 
 
JUDr. Budziňáková – ja som chcela tiež  tú Štúrovú ulicu  
 
Ing. Pitoráková – je vo vybavovaní, ak budú  v rozpočte peniaze, môžeme 
 
JUDr. Budziňáková –  a ešte  svietidlá  Ovocinárska ul. a M.R. Štefánika 
 
Bc. Komara – je tu veľa toho, čo by trebalo, ale napr. Staničná ul. tam je len šuterina, 
katastrofa 
 
p. Kravecová–ja prosím, aby sa urobili tie spevnené plochy na detské ihriská, stojí tam voda, 
aspoň piesok tam vysypať 
 
PaedDr. Majerský – máme v pláne návrh na tento problém 
 
p. Kravecová – a ešte  prosím spojovací chodník Slávkovská ul. – Predmestie  
 
PaedDr. Majerský – takže vedúca má poznačené vaše návrhy na doplnenie, alebo je tu  
poslanecký návrh? 
 
p. Lorko – áno, ja chcem dať svoj návrh ako poslanecký návrh 
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PaedDr. Majerský – dobre, takže hlasujeme o poslaneckom návrhu, potom  o našom návrhu  
spolu aj s doplnením požiadaviek poslancov. 
 
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 
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 
 

11. Návrh na zrušenie uznesenia 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – je to z dôvodu, že došlo  k chybe názvu  zákazky, takže sa to ruší a musíme 
schváliť nové znenie 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

12. Návrh na schválenie obstarania stavebných  prác na stavbu  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – takže tu je len oprava znenia názvu  zákazky, bude to rekonštrukcia 
chodníkov 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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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 
 

13. Súhlas  so zaradením školy do siete škôl a šk.zariadení – 
Odborné učilište J.Vojtaššáka pre zriaďovateľa 
Rím.kat.cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková  -Biskupstvo Spišské Podhradie nás požiadalo mesto o vyjadrenie súhlasu 
so zaradením do siete škôl pre Odborné účilišteJ.Vojtaššáka,  

- K tomu, aby boli zaradení je potrebný súhlas mesta, potrebujú to pre MŠ SR, inak sa 
nás to netýka  

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 zdr  0  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 
 

14. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom 
športoviska vo vlastníctve  mesta z rozpočtu mesta  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková -  je to  transfer pre TS ML, na futbalový štadión, vyčíslených je 20 750 
eur, je to priemerná hodnota využívaná za predchádzajúce roky  
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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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 
 
 

15. Delegovanie zástupcov mesta do RŠ, MŠR – školská 
samospráva 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám delegovanie zástupcov  do jednotlivých rád, nie je tam len 
MŠ Levočské Lúky pretože im ešte trvá funkčné obdobie, ostatné tak ako je uvedené 
v materiály 
 
p. Lorko -  ja som  delegovaný pre ZŠ G. Haina, no vzhľadom na  nové voľby, ktoré  
v školách prebehli, bola  ako zástupca rodičov zvolená v tejto škole moja manželka, tak  
uznáte, že by to nebolo vhodné, aby som tam bol aj ja, 

- preto navrhujem za seba na moje miesto delegovať MUDr. Ščurku 
 
PaedDr. Majerský – dobre, samozrejme, akceptujeme požiadavku, takže len táto jedna zmena, 
ostatné ako je uvedené v materiály,  

- Dávam hlasovať 
 
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 
 

16. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám  VZN k trhom 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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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 zdr  0  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  
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 
 
 

17. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné 
transfery na kultúru 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová–predkladám osem návrhov na pridelenie dotácii, tak ako je uvedené 
v materiály, 

- Jednu dotáciu a to uvedenú  pod číslom päť neodporúčame schváliť, nakoľko  žiadosť 
v zmysle VZN nespĺňa  podmienky pridelenia dotácie  

 
p. Kravecová – čo treba doplniť? 
 
p. Lazorová – no už sa nedá ničdoplniť, nie sú splnené podmienky podľa VZN,  nemôže byť 
dotácia poskytnutá na odmeny, ďalej žánrová, umelecká časť nemá dosah, cieľová skupina 
bola iba jedna 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať, môžeme všetko spolu 
odhlasovať? Dobre teda hlasujeme spolu  
 
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, 
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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 
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   n e s c h v á l e n i e 

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  
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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 
(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 
 
 

18. Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2015  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Novák – všetci ste obdržali písomnú správu, ktorá je podrobne spracovaná, sú tam 
všetky dôležité údaje, čísla, porovnania výnosov za pokuty, výber parkového,  ktorý má veľký 
súvis s našou adekvátnou kontrolnou činnosťou, priestupky atď. 
 
p. Kravecová –  ja vykonávam  dozor za vás pred Texonom, pravidelne sa tam povaľujú, 
ležia,vysedávajú, pijú, treba tam robiť poriadky 
 
Mgr. Novák -  pravidelne tam chodíme a zasahujeme, ukladáme pokuty  
 
p. Dunčko -  ja tam robím, vidím to každý každučký deň, stále tí istí  ľudia, ten istý problém 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 60 
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K boduSpráva o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2015 
Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZberie na vedomie Správu o činnosti mestskej polície v Levoči za rok 2015.  
T: ihneď         Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 

      Mgr. Novák 
 

19. Zmena v zložení komisií MZ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ospravedlňujeme sa, že len tak narýchlo sme dali tento bod a materiál, 

- Predkladáme  zmenu zloženia komisie finančnej, najvrhujeme  za  člena a predsedu 
komisie Ing. Jána Babeja, takže členmi celkovo budú  Ing. J.Babej predseda, Ing. J. 
Vilk, Ing. M.Ferko, Ing. R. Sloboda, Ing. S. Kopaňa a p. M.Jakubek,  

- V tejto súvislosti navrhujeme zmenu  predsedu  v komisii výstavby, kde bol 
predsedom Ing. Ján Babej, teraz by bol predsedom p. Rosina, a členovia Ing. M. 
Jakubovič, Ing. J. Kováč, Ing. J. Babej, Ing. J. Babík, p. J. Rusnáčik a  Mgr. M. 
Brincko 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
K bodu:  Zmena v zložení komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy – voľba predsedu 

Hl. za  14 proti 0  zdr  1  nehl.  0 
 

MZ volí  za predsedu komisie  výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy  p. Pavla Rosinu. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
 
 
 
 

20. Vzdanie sa členstva v športovej komisii 
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PaedDr. Majerský -  p. Dunčko nech sa páči 
 
p. Dunčko – ja sa vzdávam členstva v športovej komisii, navrhujem potom  za seba Jara 
Kramarčíka 
 
PaedDr. Majerský – ale to chceš, aby sme rovno  teraz o ňom hlasovali? On vie o tom? 
 
p. Dunčko -  ja som to už spomínal, vie o tom,  možno by aj súhlasil, ale treba ho ešte osloviť,  
nie teraz hneď hlasovať 
 
PaedDr. Majerský – dobre, takže len berieme na vedomie Tvoje vzdanie sa členstva, 
hlasujeme 
 
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 
 
 

21. Interpelácie 
 
p. Kravecová –  dotácie na kultúru dávame, mali sme tu krásne podujatie – fašiangy, ale 
chýbajú vystúpenia Levočanov, 

- a či sa nedá  preložiť  na skoršiu hodinu začať s programom, aj kvôli zime a potom aj 
tme, boli tu krásne vystúpenia cezpoľných  vystupujúcich, ale potom neskôr už nemali 
ani divákov, je to potom trápne, bola ľuďom zima, stmievalo sa, odchádzali 

 
Mgr. Kamenická -  nemôžeme rátať s tým, že  človek, ktorý príde, zostane  na komplet celý 
program, nevydrží, 

- A nie je problém začať skôr s programom 
 
p. Kravecová – ešte sa chcem opýtať na  potencionálneho investora do HPZ, ako to vyzerá? 
 
PaedDr. Majerský – investor má pripravený návrh zmluvy, rokuje už priamo s Ministerstvom 
hospodárstva, ako to dopadne  neviem, čakajú na dotáciu 
 
Ing. Babej J. – ja by som poprosil  koše na odpadky  na Francisciho 26 a 27, žiadne tam nie 
sú, treba doplniť tam, 

-  pri garážach sídl. Západ firma tam odrezáva stromy, konáre sa povaľujú, treba to 
pozvážať na dvor, zelený odpad, 

- A ešte tiež koše dať na ten chodník  smer Nad tehelňou, prechod ku Texonu 
 
Mgr. Minďaš – zabezpečíme 
 
 
 

22.   Záver 
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Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 19. zasadnutie MZ.   
 
 
 
 

 


