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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 20.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  19. apríla 2017 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Milan Majerský  privítal prítomných poslancov, konštatoval 
uznášaniaschopnosť a otvoril rokovanie. Ospravedlnil neúčasť poslanca MVDr. Antona 
Drahomireckého a meškanie poslanca Jána Lorka. Prítomných oboznámil s programom 
rokovania podľa pozvánky aj s doplnením  bodu „Návrh na schválenie obstarania dodávateľa 
stavebných prác na stavbu: Prestavba NMP v Levoči II. etapa“, a  opýtal sa či má ešte niekto 
návrh na doplnenie programu. Primátor navrhol za overovateľov zápisnice  Mgr. Vladimíra 
Babeja  a p. Miroslava Čurillu a  určil  za zapisovateľku p. Anežku Zahurancovú. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR schvaľuje program rokovania MR s doplnením. 
 T: ihneď        Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za 4 proti  0 zdr  0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:   Mgr. Vladimír Babej, p. Miroslav Čurilla. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
PhDr. Mgr. Cvoliga  vyhodnotil uznesenia z 19.zasadnutia MR  všetky ako splnené. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia MR.  
T: ihneď           Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 
2016.  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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PaedDr. Majerský – písomnú správu máte v materiáloch,  riaditeľ ju príde prezentovať na 
MZ. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie informáciu o stave kriminality na území mesta Levoča podľa 
predloženého  materiálu. 
T: ihneď                               Z:  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
Levoča, spol. s r.o. za rok 2016. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – písomnú správu majú poslanci pred sebou, pán riaditeľ povedzte 
nám iba  čo je nové, čo nie je uvedené v správe, a radšej necháme priestor na otázky  
 
Ing.  Tancár – tak vidíme aký je vývoj počasia, je taký aký je, takže to vplýva aj na našu 
prácu, chcem ešte povedať, že   ten podnet od občana  riešime,  ale  odoberá  nám to  energiu, 
a vidím to aj na mojich ľuďoch, že ich také veci  mrzia, ale všetko riešime 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – s tým neurobíme nič,  jednoducho sme  na očiach, sme pod 
drobnohľadom, a my sa musíme s tým vyrovnať, 

- ja sa chcem opýtať  na ten smrteľný úraz čo bol 
 
Ing. Tancár -  áno, stal sa smrteľný úraz, doteraz som nikdy také dačo  pri svojej práci nezažil 
u nás, nič také sa nestalo, takže o to viac vidíme a ceníme si hodnotu  života, vidíme aká je 
dôležitá, ale všetko to vlastne ide na vrub vlastnej zodpovednosti, u živnostníkov je to tak, 
šetrenie bolo, boli  aj u nás z inšpektorátu, 

- aj napriek tomu čo sa stalo, ďalej títo ľudia robia u nás, my veľmi úzko 
spolupracujeme so živnostníkmi 

 
PaedDr. Majerský, PhD.  – ak sa už nikto  nechce nič opýtať, tak dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Správa o činnosti spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie správu o činnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016 podľa 
predloženého  materiálu. 
T: ihneď           Z: PaedDr. Majerský, PhD. 

 
5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná 

prevádzkareň, s.r.o. za rok 2016. 
Písomná materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Cirbus – predkladám správu o hospodárení za rok 2016, 

- rok 2016 nebol pre našu firmu najlepší, podpísali sa pod to rôzne faktory, ja som celý 
rok maródoval,  aj stavbyvedúci maródoval skoro 4,5 mesiaca,  a už od začiatku roka 
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nám vznikli  pohľadávky, ktoré sa ťahali celý rok a boríme sa s nimi dodnes, koncom 
roka prišli ďalšie pohľadávky od inej firmy,  v rámci roka  sa nám ponížilo  imanie 
firmy voči pohľadávke z roku 2011 z povodní,  a veľa prác, ktoré boli  dohodnuté sa  
pre zlú finančnú situáciu pozrušovali, čiže sa nerobili, nepokračovalo sa v nich, tak 
sme za prácou museli ísť vonku z mesta, 

- všetky čísla máte v správe 
 
Mgr. Babej – už na predchádzajúcom MZ sme sa o tom probléme bavili, boli tam spomenuté 
isté  veci, aj to, že myslím do konca februára sa malo čosi predložiť, nejaké návrhy, a že bude 
povedané čo ďalej s touto firmou 
 
Mgr. Cirbus -  návrh opatrení na stabilizáciu som dal aj dozornej rade aj VZ, 

- môžem teraz povedať, že už máme   uhradené všetky záväzky mzdové, zamestnancov, 
aj sociálne, zdravotné,  čakáme ešte na ďalšie fakturované peniaze,  máme rozbehnuté 
práce, tiež ešte  sme v rokovaní  o zákazku v SNV, mali by sme tam robiť  celú druhú 
časť kasárni, to pre budúci rok 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga –  máme analýzu, fakty, 

- riaditeľ predložil ozdravný plán spoločnosti dozornej rade, 
- no treba  sa pozrieť  na porovnanie r. 2015 – 2016, pár čísel do pozornosti,  aký je 

pokles výnosov,  spoločnosť dosiahla záporný  HV tento rok, 
- je pravda, že pri deafolympiáde sa vyrobili veľké záväzky, ale tie záväzky boli  na 

druhej strane kryté v subdodávke,  toto bol veľký problém čo nastal, 
- ale musíme si položiť otázku teraz,   vidíme pokles oproti r. 2015, výrobné náklady 

stúpli, 
- firma musí  flexibilnejšie reagovať na pokles výnosov a tržieb, 
- voči zamestnancom, poisťovniam sú  uhradené záväzky, ale záväzokkontokorent je 

nutné riešiť, 
- na DR sme povedali, že sa musíme vážne  zamyslieť nad štruktúrou tejto obchodnej 

spoločnosti, musíme reagovať, táto firma má 17 kmeňových zamestnancov, to sú 
záväzky, a voči konkurencii je vo veľkej nevýhode táto obchodná spoločnosť, je tam 
aj investičný dlh, spoločnosť si musí veľa prác objednávať v subdodávke, lebo 
vlastnou činnosťou to jednoducho  nedokáže pokryť 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – najväčší problém bol tam medziročný pokles tržieb cca 100 tis. 
eur, čísla vidíte v tabuľke, ako mesto  sme neboli najväčším objednávateľom prác, aby to 
takto niekto nevnímal,  jednoznačne treba, aby konateľ zohnal  viac  práce, viac externých  
zákaziek tak aby nemusel platiť diéty, cestovné 
 
Mgr. Cirbus –  tu je problém, nie sú tu také firmy, máme  robiť ešte v SNV aj  na sídl. Mier 
celý  ten objekt, veľký obchod, toto tiež riešime teraz 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – to bude ideálne keď sa toto rozbehne, a keby si mal ty  
zamestnaných  ľudí na živnosť, bolo by to všetko jednoduchšie, pružnejšie 
 
Mgr. Cirbus – je to zložité, je to aj riziko 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – aj audítor nás na to upozorňuje, mesto sa s tým záporným HV musí 
vysporiadať , je neprijateľné  aby mesto držalo svoju firmu, keď ona netvorí  zisk, to si 
musíme narovinu povedať, vlastník musí nájsť riešenie, 
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- nedokáže  si to vykryť firma sama ani základné potreby, 
- preto musíme zvažovať inak nastaviť, iný model, a nemať toľko kmeňových 

zamestnancov, znižovať záväzky 
- firma momentálne nemá ani na  žiadne odstupné 

 
Mgr. Cirbus – s jedným  zamestnancom sme sa teraz dohodli, prišiel po 1,5 roku z PN, tiež 
riešim aj dvoch  čo mám na čiastočnom invalidnom dôchodku, jednoducho im ide o odstupné, 

- chcem ešte povedať, že  minulého roku  sa urobili veci pre mesto, ktoré  sa ani 
nevyfakturovali, nejedná sa o malú čiastku,  išlo o tie garáže odvodňovanie a na 
Fedorkinom jarku sme robili  šachty 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga  - odporúčam navrhnúť uznesenie, aby sa v priebehu roka vyrovnala tá 
strata a aby sa  prijali také opatrenia, aby sa už  ďalej nová strata nevytvárala, 

- porušujeme zákon, lebo nemáme spoločnosť za účelom vytvárania zisku, 
a upozorňujem, že to bude aj výtka od audítora, 

- musíme urobiť radikálny zásah ako vlastník 
 
Mgr. Rusnáčiková – zakladateľ sa má vysporiadať so stratou v zmysle obchodného 
zákonníka, nie je síce striktne stanovený termín, ako je to dané u príspevkových organizáciach 
do konca septembra pokiaľ dosiahla stratu, ale   tu je to na zakladateľovi, on má to riešiť, 
treba hľadať rezervy 
 
Mgr. Babej – keď som dobre  v tejto debate pochopil, tak  ste na VZ sa dohodli, že táto firma 
ide ešte ďalej, a bude sa hľadať riešenie na zlepšenie, 

- lebo  tlačíme to už dlho pred sebou ako horúci zemiak, treba povedať jasne ako ďalej 
 
Mgr. Rusnáčiková -  treba si uvedomiť, že je to mestská spoločnosť -obchodná spoločnosť je 
personálna spoločnosť,  je to o tom know-how toho zakladateľa, a on musí mať eminentný 
záujem, aby  tá firma fungovala, keďže je  to obchodná spoločnosť - ona koná sústavne, vo 
vlastnom mene,  za účelom vytvárania zisku, na vlastné riziko, § 2 obchodného zákonníka, 
a len zriaďovateľ, čiže len mesto 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga –  brutálny zásah do legislatívy je, napr. taký partner verejného sektora, 
ak chce ňou byť, musí byť zapísaná v tom registri, zaplatí sa zato 10-12 tis.eur, spoločnosť 
musí nájsť zdroje a zapísať sa do registra, aby vôbec mohla  ísť do zákaziek a uchádzať sa 
 
PaedDr. Majerský – najhoršie to bolo  hneď v januári, keď neboli vyplatení robotníci, toto už 
je teraz vyrovnané, čo ma trochu upokojuje, ale aj tak,  nie je to dobre nastavené 
 
p. Čurilla – pred časom  už bolo hovorené tak, akoby  o konci  tejto firmy, ale predsa, sú tam 
ľudia, treba to  riešiť, aj oni majú právo, podporu mať od mesta, no treba už konečne jasne  
prijať opatrenia, a povedať že čo ďalej, lebo  trošku  meníme tie svoje stanoviska a postoje, 

- pamätám si históriu tej spoločnosti, ako bolo, toto sú dôsledky, a hlavne tá 
deafolympiáda to ešte  zhoršila, 

- ťažko sa vysporiadať, 
- treba jasne deklarovať, vytvoriť podmienky, zohľadniť chceme, 
- mesto musí prijať opatrenia a vyhodnotiť, a povedať či ideme do likvidácie alebo  

ideme do procesu ozdravenia, 
- sú také chvíle, veľmi ťažká situácia, ťažko sa vysporiadať s problémami, 
- a či je schopná prežitia tá firma, to treba povedať jasne aj tým ľuďom 
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PaedDr. Majerský – rozhodne ja som zato, aby  firma fungovala ďalej, ale určité kroky musí  
urobiť hlavne  riaditeľ aby fungovala, mesto je pod drobnohľadom, aj VO, všetko, to  že 
vieme dať  nejaké zákazky aj my to je fakt, no myslím, že keď bude tej práce viac či už 
priamo alebo cez subdodávku 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – 20.3. sme mali DR a VZ, tam sme uložili konateľovi niekoľko úloh, 
ktoré sa priebežne už plnia, do 31.5. má uložené  nastoliť ozdravný režim, ozdravný plán, a aj 
personálny audit zabezpečiť, potom v júnovom MZ bude predložená správa o spoločnosti, 
ako ďalej 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň s r.o. Levoča za rok 

2016 
Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň s r.o. Levoča 
za rok 2016. 
T: ihneď                               Z:  PaedDr. Majerský, PhD.  

 
6. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková -  ku koncu roku prebehla inventarizácia majetku, ÚIK  podpísala závery, 
ktoré boli zistené  dielčimi inventarizačnými komisiami,  tiež boli  zdokladované zostatky na 
účtoch, a tiež stavy zásob, pohľadávok a záväzkov, na konci roka boli  realizované prevody 
majetku na katastri, ktoré  boli zaevidované  až v r. 2017 
 
PaedDr. Majerský -  každý rok   robíme  inventarizáciu pedantne,  konkrétne, nie je to iba 
formálna záležitosť, ale reálne sa všetko odkontroluje, za každú jednu vec je niekto konkrétny  
zodpovedný 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Správa  o výsledku inventarizácie k 31.12.2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie  na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2016 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

7. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2016, vrátane rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet 
mesta za rok 2016. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – predkladám výsledok  hospodárenia za rok 2016 

- prebehlo  podrobné prezentovanie  podľa písomnej správy 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – vymáhame pohľadávky intenzívne, využívame aj osobitného príjemcu,  
máme spracovanú štruktúru, cielene sme pristupovali k určitým skupinám pohľadávok, darí sa 
nám touto cestou 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nič sa nedáva len tak do šuflíka, všetko sa podpisuje 
 
Ing. Olekšáková – sami si dávame pracnosť s vymáhaním, až na úplne poslednom stupni   to 
dávame na vymáhanie exekútorovi, lebo to sú  navyše poplatky,  náš postup smeruje  k tomu, 
že  viac  nám ľudia platia v lehote, než po lehote splatnosti, 

- stav pohľadávok sa vyvíja  kolísavo, ale znižuje sa 
- sú dobre podchytené, vymáhame ich, pre nás strašiakom sú konkurzy, 

reštrukturalizácia, 
- pohľadávky za TKO sa mierne podarilo  poklesnúť 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – v r. 2016 sme  očakávali aj  nárast pohľadávok, ako úmera k tomu, že 
sme  zvyšovali  poplatky, ale napriek tomu sa podarilo  ich udržať 
 
Ing. Olekšáková – bohužiaľ ale máme aj takých  občanov, ktorí  ešte nikdy, nikdy nezaplatili, 
no taký človek nie je exekuovateľný, nemá nič, a my čakáme  iba na dôchodok,  

- no vstúpila tu novela exekučného poriadku, že už len cez portál, elektronicky sa 
dávajú uplatňovať, t.j. že už ani z dôchodku nie je istota vymôcť dlh a mať príjem, 

- nestretli sme sa ešte s osobným bankrotom zatiaľ,  ale toto tiež spôsobí ukončenie 
vymoženia pohľadávok, 

- r. 2016 bol iný aj pri zvýšení nájomného v HPZ, stúpli nám príjmy z nájmu, tiež za 
nájom nebytových priestorov, aj za nájmy bytov, 

- na druhej strane zasa vidno výpadok príjmov za výherné hracie automaty, 
- výdavky mesta máme pokles oproti r. 2015,  
- chcem zdôrazniť, že aj výdavky na MsÚ boli len o 2 tis. eur vyššie ako v r. 2015, čo 

bolo hlavne kvôli valorizácii platov, ale  položka 630 nám poklesla, vývoj 
- ďalej vidíte  ukazovatele, a ich porovnanie  s priemerom v SR, 
- musíme ďalej konštatovať, že mestu Levoča stále chýbajú podnikateľské subjekty, 

a teda sme naďalej závislí na príjmoch  podielových daní, 
- ale  môžeme sa pochváliť napr. pomerom bežných príjmov k bežným výdavkom, 

a tiež výrazným  nárastom prebytku hospodárenia  za r. 2016, tu sme nad priemerom 
SR, 

- naše  hospodárenie priaznivo ovplyvnil vyšší podiel  podielových  daní, viac o 526 tis. 
eur, ale nízky objem nedaňových príjmov ostáva, 

- z investičných akcií  spomeniem hlavne kostol sv. Jakuba a budova MsÚ, 
- návrh na prerozdelenie zostatku  v sume 448 015 eur navrhujeme ako prídel do 

rezervného fondu  v sume 68 tis. eur a do investičného fondu v sume 380 015 eur, 
- záverečný účet mesta navrhujeme schváliť bez výhrad 

 
p. Čurilla – reagujem na tie tovary a služby, že máme pokles, že sa môžeme pochváliť, ale 
bolo by dobre predložiť rozpis tej položky 630, to by bolo dobre vidieť, lebo je to také 
zahmlené 

- tie spomínané porovnávania s inými mestami, napr. KK, treba urobiť si aj ukazovatele 
nákladov na samosprávu v pomere  ku príjmom, 

- nedarí sa nám celkom, 
- podielové dane sme mali viac o 500 tis. eur, čiže štátu sa darí, 
- my musíme byť opatrní k ďalším úverom, 
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- a záväzky mesta ste neprezentovali, a aj to má  určitý vplyv k celkovému 
hospodáreniu, 

- a nemôžeme to schvaľovať, ešte nemáme ani správu audítora, ani  stanovisko HK 
 
PaedDr. Majerský, PhDr. – teší ma ako hospodárime, že máme prebytok, 

- to porovnávanie s KK, no, my neovplyvníme  to, že tu nemáme toľko firiem, toľko 
podnikateľov, HPZ atď., 

- no my keď sme preberali mesto, bol napr. o 100 tis. eur vyšší náklad na tej položke 
630, teraz sme  rekordne  nižšie číslo, a pritom ľudia tí istí, nie je ich viac, a roboty 
stále pribúda 

 
Mgr. Babej – že sme na tenkom ľade, ale myslím, že je už trošku pevnejší, vidieť  že sa 
financie stabilizovali, hlavne výdavky, myslím, že cesta je dobre nastavená, len to tak  udržať, 
a vždy je čo zlepšovať, hlavne že sme  nenechali  nič spať, len treba pokračovať tak ďalej 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – chceme ešte začať jednu novú vec,  dôslednú kontrolu výberu  
dane, záber nehnuteľnosti, chceme zreálniť to  čo je v daňových priznaniach, máme  program  
Geosens , pôjdeme  do toho postupne 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – od 1.5. bude spustený ten program kontroly cez Geosens ,  takže aj 
nelegálne stavby postavené  sa budú  kontrolovať, budeme aktualizovať DP, po čase by sa 
mal dostaviť výsledok, počítame, že bude to aj príjem do  budúcna 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – bude to spolupráca cez  naše oddelenia, bude to aj motivácia pre 
príjem naviac 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  ide o tom aj oznam do LIMKY, aby si ľudia  dali veci do poriadku,  
aby si zaktualizovali svoje DP, že ideme do takého postupu overovania nehnuteľností, 

- máme spracované aj porovnanie čísel od r. 2006, aké boli vlastné príjmy očistené od 
transferov a grantov, a nemíňame viac ako máme príjmy v globále, 

- finančná disciplína je dobrá 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Záverečný účet mesta  

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v súlade s § 
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: prebytok   
rozpočtu  676 147,85 Eur. 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Záverečný  účet mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2016 v celkovej 
sume  448 015,08 Eurnasledovne:  

a) 68 000 Eur  na účet rezervného fondu. 
b) 380 015,08 Eur  na účet investičného fondu. 
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T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 12 
K bodu: Záverečný účet mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  Záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:  

Celoročné hospodárenie Mesta Levoča  za rok 2016 bez výhrad.   
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
8. Zmena rozpočtu mesta Levoča č. 2  na rok 2017. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – prebehla podrobná prezentácia položkovitých zmien v rozpočte, tak ako je 
uvedené v písomnom materiály  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – najväčšia investícia je tá rekonštrukcia ul. Štúrovej, rozhodovali 
sme  sa, či to dáme na dve etapy, ale skonštatovali sme, že to bude asi lepšie urobiť naraz 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  chcem ešte upozorniť na zdroje krytia, ako chceme  využiť prostriedky 
z IF, je to uvedené v tabuľke 
 
Bc. Komara -  je tam  Okružná ul. a suma 25 tis. eur, to čo sa urobí za takú sumu? 
 
Mgr. Minďaš -  diery sú zaplatané, ale  plánujeme urobiť  tú časť od križovatky  po koniec za 
zákrutou, čiže asi tak po krčmu Revok 
 
p. Čurilla- a kedy chceme robiť tú Ruskinovskú?  Sme sa zaviazali 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  pripravujeme  veci okolo toho 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -   máme to urobiť do konca r. 2018, zaplatiť cestu,  má to byť cca 120 
tis. eur, taká je cena PD 
 
Ing. Olekšáková – tie sumy sú všetko projektové ceny, ale bude VO robené, tak potom budú  
až reálne ceny 
 
p. Čurilla – keď sa bude brať úver teraz na tú Štúrovku, tak či by nebolo  dobre dajak do toho  
dať už aj tú Ruskinovskú, aby sa urobila 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  musíme ešte doriešiť  ale úvoz, bude tam ťažba, každý sa bude brániť 
potom, poškodzovanie atď. 

- zatiaľ sme opatrní, navýšime iba ten úver čo už máme v SlSp 
 
Mgr. Rusnáčiková – mám  vypracované stanovisko k dlhovej službe,  sú splnené   zákonom 
stanovené podmienky na tento úver 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási, môžeme prejsť na rozbory príspevkových 
organizácii, nech sa páči 
 
JUDr. Kamenická – podrobné informácie a čísla  sú v písomnej  správe o hospodárení, 

- môžem povedať, že  záujem o kultúrne podujatia  bol veľký, čo sa samozrejme 
odrazilo aj na našom hospodárskom výsledku, takže sú to plusové čísla, 

- vlastné príjmy  sme naplnili vyššie o 53 tis.eur, 
- výdavky sme prekročili, čo bolo kryté vyššími príjmami, 
- spomeniem väčšie opravy – kino, divadlo, 
- v prevádzke kina nám stúpol celkový nárast príjmov až na 3-násobok oproti r. 2015, 

ale musím povedať, že je tu  nutná  rekonštrukcia kúrenia, máme tam havarijný stav, 
takže ak chceme udržať prevádzku, musíme uvažovať  s väčšou rekonštrukciou, je 
nutná, 

- na prevádzku knižnice sme  využili  granty, 5 tis.eur, 
- prevádzka galéria je stále mínusová, napriek dotáciam z mesta aj z ÚPSvR 
- prevádzka divadla má plusový hospodársky výsledok 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – teraz ešte prebehne posledná  výmena okien v divadle, aj strecha sa 
rekonštruuje, cenovo sme tam išli oproti rozpočtovaným sumám dole cca o 15 tis. eur 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ako bolo spomenuté o budove kina, je nutné sa tým začať zaoberať, 
bude potrebná investícia, začať riešiť kotolňu, je tam havarijný stav, a tiež musíme  nájsť  
systém chladenia v kongresovej sále, inštalovať chladiace zariadenie, lebo naozaj v letných 
mesiacoch sa  tam nedá vydržať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nech sa páči riaditeľ TS 
 
Mgr. Minďaš – hospodárili sme s príspevkom od mesta,  nevyčerpané prostriedky sme na 
konci roka odviedli na účet mesta, 

- na komunikácie nie sú vyčlenené v rozpočte žiadne prostriedky, 
- vlastné príjmy sa nám  darí naplňať, máme nárast oproti r. 2015 
- pravidelne sa nám darí  využívať prostriedky z ÚPSVaR na zamestnanosť, podpora 

pracovných miest, 
- celkový výsledok hospodárenia je kladný, a tiež za podnikateľskú činnosť je kladný, 

takže výsledok je veľmi pozitívny, 
- musím spomenúť, že sa aj šetrilo na úkor personálnych miest, PN 
- a naša príspevková organizácia  je asi  jediná na Slovensku, čo má taký široký  záber 

činnosti, my ani nedokážeme zohnať pre nás daňového poradcu, pretože nikto do 
takého širokého záberu nechce ísť,  

- miestne komunikácie sú pre nás najpodstatnejšie, ideme podľa plánu opráv, všetky 
súťaže idú  v zmysle zákona o VO, oslovujeme ale iba etablované firmy na SK, a oni 
súťažia medzi sebou, je to zaručená kvalita práce,  pokračujeme v oprave našich 
schodísk, postupne na celom území mesta, 

- v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia sme už dosiahli úsporu na el. energii 
 
p. Čurilla -  táto vykazaná úspora išla   na úkor  tých personálnych výpadkov, ale aj tak je 
vidieť, že táto príspevková organizácia  je vysoko efektívna,  je tam akčnosť, kombinácia, 
široký záber 
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PaedDr. Majerský, PhD. – áno, ďakujem hlavne riaditeľovi TS, v minulom roku bol  tak 
poddimenzovaný, a ukočírovať  to  veľmi veľmi slušne,  naozaj,  túto našu príspevkovú 
organizáciu obdivuje aj  okolie,  keď sa stretávame s primátormi hovoríme o tom 

- ak sa už  nikto nehlási  dávam hlasovať 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS  Levoča za rok 2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za rok 2016. 
T: ihneď           Z:  JUDr. Kamenická 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Rozbor hospodárenia TS ML za rok 2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie Rozbor hospodárenia  TS ML  za rok 2016. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Minďaš 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d 
mesta Levoča na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Použitie  prostriedkov investičného fondu 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 233 600 eur 
takto: 

Chodníky Pod vinicou 30 000 
Cesta ul. Okružná 25 000 
Prístupový chodník/schodisko 
Pod vinicou 

36 000 

MPV Plantáže 45 000 
MPV Cyklochodník 3 600 
ZUŠ - zateplenie 10 000 
ZUŠ - učebne 84 000 
  

 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:   Úver na rekonštrukciu Štúrovej ulice 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 
-     prijatie úveru  vo výške 233 160 eur za účelom financovania rekonštrukcie    
      Štúrovej ulice v Levoči 
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- ručenie blanko zmenkou Mesta Levoča ako zabezpečovacieho prostriedku k 
prijatému úveru. 

T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 
 PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

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

Kúpa nehnuteľnosti – p. Marek Ondro,   p. Zuzana Porebská 
 
Mgr. Drahomirecký -  v obidvoch prípadoch sa jedná o kúpu spoluvlastníckych podielov 
v súvislosti s plánovanou výstavbou cyklochodníkaIII.etapa, ide o lokalitu medzi 
nemocničnou chatou a dolinským mostom 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-E 6678/5 – tr. tráv. porast, s výmerou 2485 m2 v podiele ½-ica, od 
Mareka Ondra, rod. Ondro, nar. 23.6.1987, bytom: M.R. Štefánika č. 1726/16, Levoča, pre 
mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky zastavané stavbou 
cykloturistického chodníka a za kúpnu cenu 2 eur/m2  za pozemky nezastavané cit. stavbou.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-C 6678/2 – ost. pl., s výmerou 2549 m2 v podiele ½-ica, od Zuzany 
Porebskej, rod. Ondrová, nar. 1.1.1983, bytom: J. Francisciho č. 782/41, Levoča, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky zastavané stavbou 
cykloturistického chodníka a za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky nezastavané cit. stavbou.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Kúpa nehnuteľnosti – lok. Ruskinovská ulica 
 
Mgr. Drahomirecký – máme schválenú ZoBKZ medzi vlastníkmi a mestom kde je predmetom 
záväzok mesta to od nich odkúpiť, oni už splnili podmienky, takže vyzývajú mesto aby sme 
konali 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - projektovú dokumentáciu máme na cenu cca 326 tis.eur 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu : 
a) nehnuteľnosti v lok. Ruskinovskej ulice v Levoči v katastrálnom území Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 6417/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 409 m2 zapísaného na liste 
vlastníctva č. 7725 k. ú. Levoča; 
b) rozostavanej stavby obslužnej komunikácie, nachádzajúcej sa na pozemku uvedenom 
v bode a);  
c) stavebného objektu verejného osvetlenia v nefunkčnom stave, nachádzajúcom sa na 
pozemku uvedenom v bode a) pozostávajúceho zo štyroch kusov stĺpov a troch kusov 
svietidiel; 

a to od:  
1. Slávky Škreptáčovej, r. Jendričákovej, nar. 26.05.1976 a Michala Škreptáča, r. Škreptáča, 

nar. 18.07.1975; obaja trvale bytom Ruskinovská 3030/14, Levoča, SR v podiele 2/20-iny; 
2. Ing. Jozefa Jurča, rod. Jurča, nar. 25.05.1966 a Ing. Marty Jurčovej, rod. Kolárskej, nar. 

29.07.1974; obaja trvale bytom Ruskinovská 3139/13, Levoča, SR v podiele 1/20-ina; 
3. MUDr. Martina Hlubeka, rod. Hlubeka, nar. 25.10.1970 a MUDr. Andrey Hlubekovej, rod. 

Štullerovej, nar. 24.01.1971;obaja trvale bytom Ruskinovská 3292/10, Levoča, SR; 
v podiele 1/20-ina; 

4. Štefana Krestiana, rod. Krestiana, nar. 25.03.1956, trvale bytom Česká 2570/2, Sp. Nová 
Ves, SR v podiele 1/20-ina;  

5. Antona Jezerčáka, rod. Jezerčáka, nar. 11.06.1967, trvale bytom Ruskinovská 3397/8, 
Levoča, SR a Mgr. Eleny Jezerčákovej, rod. Petriskovej,  nar. 22.06.1969; trvale bytom 
Vysoká 423/69, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina; 

6. RNDr. Mareka Chmelíka, PhD., rod. Chmelíka, nar. 09.09.1980 a Mgr. Soni Chmelíkovej, 
rod. Gondovej, nar. 29.03.1983, obaja trvale bytom Ruskinovská 3353/6, Levoča, SR;v 
podiele 1/20-ina; 

7. Mgr. Jána Lazora, rod. Lazora, nar. 30.09.1974, trvale bytom Ruskinovská 3323/4, 
Levoča, SR;v podiele 1/20-ina; 

8. Petra Kedžucha, rod. Kedžucha, nar. 14.03.1980, a Mgr. Márie Kedžuchovej, rod. 
Kamenickej, nar. 05.07.1980, obaja trvale bytom Ruskinovská 3442/2, Levoča, SR; 
v podiele 1/20-ina; 

9. Ing.Jozefa Labudu, rod. Labudu, nar. 31.01.1984, trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, 
SR; v podiele 2/20-iny; 

10. Mgr. Michaely Bendíkovej, rod. Kašperovej, nar. 17.08.1983 a Róberta Bendíka, rod. 
Bendíka, nar. 14.12.1981, obaja trvale bytom Ruskinovská 3403/16, Levoča, SR; v podiele 
1/20-ina; 

11. HaywardTracySarah, rod. Hayward, nar. 07.10.1970, trvale bytom UptonRoad 59, 
Powick, Worchester, Veĺká Británia; v podiele 1/20-ina; 

12. Bc. Lucie Stoklasovej, rod. Baluchovej, nar. 28.02.1979 a Mareka Stoklasu, rod. 
Stoklasu, nar. 19.05.1977, obaja trvale bytom Ruskinovská 3380/12, Levoča, SR;v podiele 
1/20-ina; 

13. PhDr. Jozefa Labudu, rod. Labudu, nar. 16.11.1950 a Eriky Labudovej, rod. Petříkovej, 
nar. 11.07.1957, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR;v podiele 1/20-ina; 

14. Ing. Miroslava Kulíka, rod. Kulíka, nar. 17.11.1979 a Mgr. Eriky Kulíkovej, rod. 
Labudovej, nar. 26.08.1980, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR; v podiele 
1/20-ina; 

15. Evy Rokošnej, rod. Rokošnej, nar. 25.04.1948, trvale bytom Sabinovská 5052/27, Prešov, 
SR; v podiele 1/20-ina; 

16. Mgr. Martina Bosáka, rod. Bosáka, nar. 06.10.1978, trvale bytom Ruskinovská 3317/3, 
Levoča, SR; v podiele 1/20-ina; 
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17. Marcela Tomleina, rod. Tomleina, nar. 15.01.1984, trvale bytom Francisciho 1684/20, 
Levoča, SR a Lucie Tomleinovej, rod. Skaskovej, nar. 21.04.1987, trvale bytom V. 
Greschika 1739/3, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina; 

18. Ing. Michaely CehlárovejDerfényiovej, r. Derfényiovej, nar.: 26.10.1983, trvale bytom 
Pribinova 25,Smižany, SR; v podiele 1/20-ina; 

pre mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 za kúpnu cenu 
celkom 1 euro. Obsahom kúpnej zmluvy bude:  
� záväzok mesta, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c), 

podľa svojich finančných možností v presne neurčenom čase vyvinie všetko úsilie 
potrebné    k realizácii stavby –„Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom – 
autorizovaným stavebným inžinierom; 

� záväzok mesta, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c),  
zabezpečí zimnú údržbu obslužnej komunikácie sám alebo prostredníctvom jeho 
organizácie na to zriadenej; 

� záväzok mesta, že po úplnom ukončení realizácie stavby: „Miestna komunikácia na 
Ruskinovskej ulici v Levoči“, zaradí túto komunikáciu do siete miestnych komunikácií; 

� právo predávajúcich uplatniť si spoločne a nerozdielne voči mestu nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty v sume 5 420 eur, v prípade, ak mesto nesplní svoj záväzok,  že po 
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c), podľa svojich finančných 
možností v presne neurčenom čase vyvinie všetko úsilie potrebné    k realizácii stavby –
„Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom – autorizovaným stavebným inžinierom 
v lehote do 31.12.2018; 

� záväzok predávajúcich uhradiť všetky prípadné dlhy, ktoré z akéhokoľvek právneho 
dôvodu viaznu na predmete kúpy pod a), b), c) ku dňu prevodu vlastníckeho práva na 
mesto; 

� záväzok predávajúcich uhradiť všetky prípadné dlhy, ktoré vzniknú na predmete kúpy pod 
a), b), c) po prevode vlastníckeho práva na mesto z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktorý 
nastal pred prevodom vlastníckeho práva na mesto. 

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

Zrušenie uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký–navrhujeme zrušiť  uznesenie, ktorým bola vyhlásená VOS na predaj 
nehnuteľnosti  v lok. Starého futbalového ihriska, pretože vyše roka to beží, nikto sa o to 
nezaujímal 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:  Zrušenie uznesenia a rozhodnutia primátora mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ zrušiťuznesenie z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného 
dňa 24. februára 2016, ktorým pod č. 18/5 bol schválený predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. 
Starého futbalového ihriska v k. ú. Levoča, t.j. pozemokparc. č. KN-C 8003/1 -zast. pl. a nádv., 
s výmerou   3 607 m2, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a ktorým boli schválené aj kritériá predaja, 
z dôvodu, že do dnešného dňa nebola doručená mestu žiadna ponuka na kúpu cit. pozemku. 
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T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zrušenie rozhodnutia primátora 
 
Mgr. Drahomirecký – navrhujeme zrušiť  rozhodnutie primátora o pridelení bytu, nakoľko 
obidve  záujemkyne odmietli prevziať byt, lebo si poriešili svoju bytovú otázku inak 
 
PaedDr. Majerský  PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zrušenie uznesenia a rozhodnutia primátora mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča Primátorovi mesta Levoča zrušiť rozhodnutie Primátora mesta v Levoči č. 
sek/19/62 z 14.02.2017, ktorým bolo schválené pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 4, 
nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 3381, na adrese Potočná č. 38 v Levoči, 
pre p. p. Ľubicu Gernátovú, nar. 12.02.1976, trvale bytom J. Francisciho č. 33, Levoča, na 
dobu určitú – 3 roky. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Anne Kašperovej,nar. 05.05.1968, trvale bytom J. Francisciho č. 32,  
Levoča, na dobu určitú - 3 roky, z dôvodu neprevzatia  nájomného bytu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Marián Lesňák 
 
Mgr. Drahomirecký – o tomto pozemku bol vedený súdny spor s mestom, je ukončený 
v prospech mesta, p. Lesňák sa  ani neodvolal, ale požiadal o jeho riadnu kúpu, keďže je 
vlastníkom susediacich pozemkov, plánuje do budúcna mať tento pozemok aby tam mohli 
jeho deti postaviť dom, je tam znížená kúpna cena vzhľadom na svahovitosť pozemku, prvý 
krát uplatňujeme túto úľavu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj pozemku parc. č. KN-C 
1392 - záhrada s výmerou 135 m2 v lokalite ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča pre 
Mariana Lesňáka, rod. Lesňáka, nar. 20.02.1973, trvale bytom G. Haina 1178/17, 054 01 
Levoča za kúpnu cenu 14 eur/m2 stanovenú podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, zníženú o 30% v súlade s Článkom 
17 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení pre 
značnú svahovitosť pozemku a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že: 

� žiadateľ v minulosti nadobudol pozemok darovaním od svojho otca Tibora Lesňáka; 
� rozhodnutím Okresného súdu v Poprade bol predmetný pozemok vrátený do vlastníctva 

Mesta Levoča; 
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� žiadateľ sa v záujme nepredĺžovania trvania súdneho sporu vzdal odvolania voči 
rozhodnutiu Okresného súdu v Poprade; 

� žiadateľ má záujem nadobudnúť vlastníctvo k predmetnému pozemku za štandardných 
podmienok, stanovených Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom Mesta Levoča; 

� predmetný pozemok je značne svahovitý a Mesto Levoča ho nepotrebuje na plnenie 
svojich úloh; 

� žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností (pozemkov), na ktorých plánuje 
v budúcnosti realizovať výstavbu rodinného domu. 

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

Predaj nehnuteľnosti – pozemky na garáže sídl. Západ 
 
Mgr. Drahomirecký – je vyhlásená VOS do termínu 21.4., potom  komisia vyhodnotí  ponuky 
a bude pripravený materiál pre MZ  
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy 
........................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
....................................., akopre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na 
základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení vyhlásenej na predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. 
Levoča a to pozemkuparc. č. KN-C .............. - ost. pl., s výmerou .......... m2, pretože návrh 
kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej 
len „MZ“) v Levoči Uznesením z 25. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 15.12.2016 pod 
č. 25/18 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
internetovej stránke mesta Levoča a v miestnej tlači mesačníka Limka. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. 
Levoča a topozemku:  
-   parc. č. KN-C .............. - ost. pl. a nádv., s výmerou ......... m2, pre 
................................................, nar. (IČO): ......................., bytom (so sídlom): 
..............................., za kúpnu cenu ..............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ  zobrať na vedomie, že návrh kúpnej zmluvy 
........................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
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..................................... nespĺňal kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským 
zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 25. zasadnutia MZ v Levoči, 
konaného dňa 15.12.2016 pod č. 25/18 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča a v miestnej tlači 
mesačníka Limka. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ odmietnuť návrh kúpnej zmluvy ........................................................, 
nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): ..................................., pretože tento návrh 
kúpnej zmluvy nie je pre mesto Levoča najvhodnejší.  

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

Predaj nehnuteľnosti – p. Viliam Bango, LL 
 
Mgr. Drahomirecký–p. Bango požiadal  o odkúpenie pozemku zastavaného stavbou 
rodinného domu, odporúčame to predať, cena podľa zásad hospodárenia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj nehnuteľnosti lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča a to: 
pozemok parc. č. KN-C 3772/51 – zast. pl., s výmerou 141 m2,v celosti a pozemok parc. č. 
KN-C 3772/17 – zast. pl., s výmerou 290 m2, v podiele ½-ica, pre Viliama Banga, rod. 
Bango, nar. 20.12.1960, trvale bytom Lev. Lúky č. 43, Levoča, za kúpnu cenu 10 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, ktorý spočíva v tom, že pozemok KN- C 3772/51 je zastavaný stavbou rodinného domu 
vo vlastníctve nadobúdateľa a pozemok parc. č. KN-C 3772/17 je priľahlý - dvorná časť 
 hlavnej stavbe . 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – lok. Poľná 
 
Mgr. Drahomirecký – máme vyhlásenú VOS na predaj dvoch pozemkou v lok. Poľná, jeden 
sme už  predali,  toto  uznesenie stratilo svoje opodstatnenie, preto ho navrhujeme zrušiť 
a schváliť nové  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , akopre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – 
orná pôda, s výmerou 676 m2  oddeleného na podklade geometrického plánu č. 51/2016, 
vyhotoveného  dňa 14.11.2016  p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 33063826 
z pozemku parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 976 m2  pretože návrh kúpnej 
zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 10 z 24. 
zasadnutia MZ konaného dňa 20.10.2016 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom 
(mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači v mesiaci apríl 2017. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2  oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 51/2016, vyhotoveného  dňa 14.11.2016  p. Ľudovítom Muránskym, 
geodetom, IČO: 33063826 z pozemku parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 976 m2  

pre ........................., za kúpnu cenu .............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona  
č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 10 z 24.zasadnutia MZ konaného dňa 20.10.2016, 
ktorým bol schválený predaj   pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. 
č. KN-C 2756/4 – orná pôda, formou obchodnej verejnej súťaže a to tak, že tento pozemok 
bude na podklade geometrického plánu rozdelený na dva pozemky, jeden s výmerou cca 300 
m2 a druhý s výmerou cca 676 m2  a  podmienky súťaže. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná 
- parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a 
schváliť  tieto podmienky súťaže: 
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

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

d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c); 
- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa 
schváleného harmonogramu zasadnutí MZ na rok 2017; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Poľná“ 
a s poznámkou      „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy 
MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 
Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov 

len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi 

na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh 
prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Zoltán Horváth, LL 
 
Mgr. Drahomirecký – p. Horváthovi  bol  na minulom MZ schválený  predaj pozemku  pri 
jeho dome, na ktorom  chcel zrealizovať prístavbu, no pri geometrickom zameraní  sa zistilo, 
že aj časť jeho  domu je postavená na pozemku mesta, preto je potrebné  tieto výmery dať do 
poriadku, odporúčame  mu to predať  ako zákonnú výnimku, cena podľa zásad hospodárenia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. 
KN-C 3777/91 – zast. pl. a nádv., s výmerou 80 m2 ; oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 13/2017, vyhotoveného dňa 30.03.2017 p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 
33063826 z pozemku parc. č. KN-E 3780 – orná pôda, s výmerou 1 791 m2   k. ú. Levoča,  vo 
vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre p. 
Zoltána Horvátha, rod. Horváth, nar. 14.11.1983, trvale bytom Levočské Lúky 1075/11, 
05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 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 časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná stavbou vo vlastníctve kupujúceho a to prístavbou k stavbe s. č. 1075, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3780/5 zapísanej na liste vlastníctve č. 6642 k. ú. 
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Levoča na kupujúceho v celosti a a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, nakoľko sa nachádza  
v bezprostrednom susedstve stavby.   
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Pavol Hockicko 
 
Mgr. Drahomirecký – na poslednom MZ im bol schválený predaj pozemku pri rodinnom 
dome, doložili  už GP, odporúčame to schváliť  ako osobitný zreteľ, 

- v tejto lok. ul. Greschika sme následne zistili, že aj ostatní  vlastníci rodinných 
domov tam postavených  zasiahli  do pozemkov vo vlastníctve mesta,  vyzvali sme 
ich na  vysporiadanie a preto máme  pripravené  ďalšie uznesenia ako  návrhy na 
schválenie zámeru predaja 

 
PaedDr. Majerský, PhD.– dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. 
Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. KN-C 2888/478 – zast. pl. a nádv., s výmerou 206 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-10/2017, vyhotoveného dňa 
05.04.2017 Vladimírom Čechom – GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom podnikania J. 
Francisciho 1729/28, 054 01 Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 120 472 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 pre p. Pavla Hockicka, rod. Hockicka, nar. 21.04.1968 a manž. Mgr. 
Andreu Hockickovú, rod. Gabaniovú,nar. 08.12.1976, obaja trvale bytom Greschika 
3430/8A, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
o požadovaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 

ktorých žiadatelia sú bezpodieloví spoluvlastníci; 
o jeho predaj žiadateľom umožní rozšíriť si záhradu; 
o požadovaný pozemok nie je vhodný na samostatné osobitné využitie; 
o v zmysle Územného plánu mesta Levoča požadovaný pozemok nie je plánovaný na 

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

Predaj nehnuteľnosti – p.JozefLagaňa, p. Marián Drusa, Ing. 
Peter Kamenický 
 
Mgr. Drahomirecký – ako som spomínal ide o ďalších vlastníkov v tejto lokalite ktorí  užívajú 
mestské pozemky, navrhujeme to vysporiadať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – hlasujeme 
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UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť 
parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 150 m2, ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Jozefa Lagaňu, rod. Lagaňa, nar., 03.01.1966 a manž. 
Ing. Máriu Lagaňovú, rod. Baranovú, nar. 20.10.1961, obaja trvale bytom V. Greschika 
1329/9, 054 01 Levoča, 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 časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie 
geometrického plánu zabezpečia menovaní na vlastné náklady.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť 
parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 120 m2, ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Mariána Drusu, rod. Drusa, nar. 22.05.1954 a manž. 
Máriu Drusovú, rod. Kotorovú, nar. 27.01.1956, obaja trvale bytom Francisciho č. 1689/26, 
054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie 
sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, 
nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie geometrického plánu 
zabezpečia menovaní na vlastné náklady.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť 
parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 130 m2, ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Ing. Petra Kamenického, rod. Kamenický, nar., 
14.11.1972 a manž. Máriu Kamenickú, rod. Surákovú, nar. 25.12.1974, obaja trvale bytom 
V. Greschika 3241/11, 054 01 Levoča, 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 
časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie 
geometrického plánu zabezpečia menovaní na vlastné náklady. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zámena nehnuteľnosti –  Ing. Róbert Novotný 
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Mgr. Drahomirecký -  p. Novotný požiadal mesto o zámenu pozemkov v lok. Uholná ul., 
objekt bývalej  vegetariánskej reštaurácie, 

- bližšie vysvetlenie prebehlo na monitore, na mape 
- on chce kúpiť  časť kde je náš chodník, a ponúka za to časť svojho pozemku na 

ktorom teraz stojí   ohradový múr, ktorý tvrdí že  posunie  a vybuduje aj  chodník, 
- oslovili sme aj TS o stanovisko k veci, oni nesúhlasia, taktiež to  bolo prerokované 

aj v komisii  výstavby a tiež nesúhlasia 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – on sa asi chce vyhnúť tomu, aby mu auta neparkovali pod jeho oknami, 
preto chce asi kúpiť ten náš chodník 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – a on urobí nový chodník nižšie, posunie ten múr, ktorý už aj tak 
padá 
 
Mgr. Drahomirecký – nie je jasný jeho zámer, on spomína ale iba cca 50 cm chodník, čo 
neviem či sa dá  rátať ako chodník, preto sme dali  požiadavku vyjadriť sa  na TS aj na 
komisiu výstavby, a obidvaja nesúhlasia 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – tak nech ešte viac špecifikuje svoj záujem, svoj zámer 
 
Mgr. Drahomirecký – je to  také nekompletné 
 
Mgr. Rusnáčiková -  je to strategická ulica, sú tam prevádzky, bytovky, zásobovania, je to tam 
úzke 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Zámena nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  0 zdr4  =  n e s c h v á l e n é 

MR neodporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zámeny pozemkov 
v lok. ul. Uhoľná k. ú. Levoča a to: časť pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka parc. 
č. KN-C 224/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá 
vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady (ďalej len „GP“) a stavbu chodníka, ktorých vlastníkom 
je mesto Levoča za časť pozemku parc. č. KN-C 186 – zast. pl. s výmerou podľa GP a časť 
pozemku parc. č. KN-C 187 – záhrada s výmerou podľa  GP (výmera spolu cca 29 m2), 
ktorých vlastníkom je žiadateľ, bez zapísanej ťarchy na LV, t.j. bez záložného práva 
v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava, medzi mestom Levoča, IČO:  IČO: 329321 
a žiadateľom Ing. Róbertom Novotným,nar.: 22.4.1969,  bytom: Lesná č. 7, Levoča, 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na časti zamieňaných pozemkov 
parc. č. KN-C 186 a parc. č. KN-C 187 po celej dĺžke okolo nového ohradového múra 
žiadateľ vybuduje chodník, ktorý odovzdá do vlastníctva mesta za cenu dohodou, rozdiel vo 
výmere zamieňaných pozemkov bude bez finančného vyrovnania a to v prospech mesta 
Levoča. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj bytu – VOS, Rozvoj č. 20 
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Mgr. Drahomirecký – je vyhlásená VOS, termín do MZ 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a  prijať návrh kúpnej zmluvy 
......................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
....................................., akopre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na 
základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení vyhlásenej na predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Levoča, v lok. 
sídl. Rozvoj a to:  jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom nachádzajúceho sa na prízemí v 
bytovom dome súp. č. 1112, vchod č. 20 na sídl. Rozvoj č. 20 v Levoči, postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 1607 – zastavané plochy v celosti, spoluvlastníckeho podielu v 
podiele 584/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach k bytovému domu 
a spoluvlastníckeho podielu v podiele 584/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. 
pl., s výmerou 315 m2, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli 
schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 26. zasadnutia 
MZ v Levoči, konaného dňa 23.2.2017 pod č. 26/32 a podmienky súťaže, ktoré boli 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča 
a v miestnej tlači mesačníka Limka. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predajnehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Levoča, v lok. 
sídl. Rozvoj a to:  jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom nachádzajúceho sa na prízemí v 
bytovom dome súp. č. 1112, vchod č. 20 na sídl. Rozvoj č. 20 v Levoči, postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 1607 – zastavané plochy v celosti, spoluvlastníckeho podielu v 
podiele 584/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach k bytovému domu 
a spoluvlastníckeho podielu v podiele 584/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. 
pl., s výmerou 315 m2, pre ................................................., nar. (IČO): ......................., bytom 
(so sídlom): ...................................., za kúpnu cenu ..............., v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie, že návrh kúpnej zmluvy 
........................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
..................................... nespĺňal kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským 
zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 26. zasadnutia MZ v Levoči, 
konaného dňa 23.2.2017 pod č. 26/32 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ odmietnuť návrh kúpnej zmluvy ........................................................, 
nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): ..................................., pretože tento návrh 
kúpnej zmluvy nie je pre mesto Levoča najvhodnejší.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Bezodplatný prevod pozemkov – NDS a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký –jedná sa o pozemky v súvislosti s diaľnicou 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za   proti   zdr 
MR odporúča MZ schváliť  nadobudnutie pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na 
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 
35 919 001, parc. č. KN-C 8336/7 – zast. pl., s výmerou 6564 m2 a KN-C 8336/24 – zast. pl., 
s výmerou 3658 m2 pod stavebnými objektmi stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. 
úsek – SO 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180 – 13,500 D1 vľavo a SO 131-
00 Preložka poľnej cesty v km 13,500 D1, bezodplatným prevodomdo vlastníctva mesta 
Levoča, so sídlom: Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
 

Predaj hnuteľných veci -  hydraulická plošina 
 
Mgr. Drahomirecký – beží vyhlásená VOS, termín do MZ 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Predaj hnuteľnej veci 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ...................... , akopre mesto 
Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predajšpeciálneho automobilu – hydraulickej plošiny typu: A 31 K, SUB, MP13-1: 
- inv. č. 0230015 – Avia, ev. č. LE 535 AH, rok obstarania 1983;  
- inv. č. 0290002 –TZ – vozidlo AVIA 31K LE 535 AH plošina (zhodnotenie zrealizované 
v r. 2002 –  výmena rámu výr. č. 35049     a oprava podvozku a nadstavby montážnej 
plošiny); 
pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči 
uznesením č. 24 z 25. zasadnutia MZ konaného dňa 15.12.2016  a podmienky súťaže 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci apríl 2017. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 



24 
 

K bodu:  Predaj hnuteľnej veci 
Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

 
MR odporúča MZ schváliť  predajšpeciálneho automobilu – hydraulickej plošiny typu: 
A 31 K, SUB, MP13-1: 
- inv. č. 0230015 – Avia, ev. č. LE 535 AH, rok obstarania 1983;  
- inv. č. 0290002 –TZ – vozidlo AVIA 31K LE 535 AH plošina (zhodnotenie zrealizované 
v r. 2002 –  výmena rámu výr. č. 35049     a oprava podvozku a nadstavby montážnej 
plošiny); 
pre .................., za kúpnu cenu ................., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Vecné bremeno – Železnice SR 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto má zámer  realizovať  výstavbu zastávky  v lok. Levočské Lúky, 
ktorá je  navrhnutá v ochrannom pásme cesty,  ktorá je v správe  Železníc SR, preto 
navrhujeme zriadiť vecné bremeno, lebo Železnice svoj majetok nepredávajú, bude to za 
jednorázovú odplatu 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliťv súvislosti s realizáciou stavbypod názvom „Autobusová 
zastávka SAD Levočské Lúky“ (ďalej len „autobusová zastávka“)pre autobusovú linku 
Levoča - Levočské Lúky - Spišská Nová Ves, zriadenievecného bremena v prospech Mesta 
Levoča, IČO. 00 329 321, oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
Železníc SR, Bratislava, IČO: 31 364 501, povinného z vecného bremena, trpieťumiestnenie 
stavby autobusovej zastávkyv lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, na pozemku označenom novým 
parc. č. KN-C 7244/4 – zast. pl., s výmerou 189 m2 a pozemku označenom novým parc. č. 
KN-C 7244/5 – zast. pl., s výmerou 52 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 35/2013, vyhotoveného Ing. Petrom Garnekom dňa 6.3.2013 a úradne overeného dňa 
15.11.2013, od pozemku parc. č. KN-C 7244/1 – zast. pl., s výmerou 10 6855 m2 a ktorý je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1820, na vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice 
Slovenskej republiky, za jednorazovú odplatu vo výške 4 820 eur.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Vecné bremeno – p. Jozef Ištok 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o lok. Levočské Lúky, jemu bolo na poslednom MZ schválené, 
teraz už doručil GP, je to 14 m2, jedná sa o to, aby mal vstup na svoj majetok, on kúpil  tú 
betónovú platňu so zámerom mať z toho sklad 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  0 proti  0 zdr4  =  n e s c h v á l e n é 



25 
 

MR neodporúča MZ schváliť  zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in remv prospech p. 
Jozefa Ištoka, rod. Ištoka, nar. 28.07.1996, trvale bytom Levočské Lúky 53, 05401 Levoča, 
SR  - vlastníka pozemku parc. č. KN-C 3777/65 k. ú. Levoča, ako oprávneného z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča  ako povinného z vecného bremena trpieť 
prechod a prejazd  oprávneného z vecného bremena cez pozemok vo vlastníctve mesta 
Levoča, t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča – časť parc. č. KN-E  3777/1, 
v lok. Levočské Lúkyv k. ú. Levoča, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 33981302-
9/2017 vyhotoveného dňa 06.02.2017 Jánom Buríkom, IČO: 33981302, Nižné Repaše 39, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 17.02.2017 pod č. 
G1-49/17; na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s § 9, ods. 2 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Pridelenie bytu – p. Milan Javorský 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o voľný byt na Potočnej ul.,  ktorý neprevzala ani jedna zo 
záujemkýň, ktoré ho mali uznesením  schválený, keďže nepodpísali zmluvu, byt navrhujeme 
prideliť ďalšiemu  záujemcovi 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 4, 
nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 38 v Levoči 
pre p. Milana Javorského, nar. 20.07.1976, trvale bytom Spišský Štvrtok, na dobu určitú – 3 
roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča, zmeny trvalého bydliska a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Prenájom priestorov – Levonet s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o zlegalizovanie vysielačov na našej veži,  sú tam už cca 15 
rokov, bez akéhokoľvek  vzťahu, robili sme si taký prieskum o cene nájmu, navrhujeme  500 
eur ročne 
 
Bc. Komara – a on vie o tej cene? 
 
Mgr. Drahomirecký – nevie ešte cenu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – myslím, že sme dosť ústretoví 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Prenájom priestorov 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou LEVONET, 
s.r.o. Námestie Majstra Pavla č. 38, 054 01  Levoča (IČO 36480983) na prenájom 
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podkrovných priestorov v objekte s. č. 1, Námestie Majstra Pavla č. 1, Levoča formou 
priameho prenájmu podľa § 9a) ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších prepisov, za účelom umiestnenia a prevádzkovania zariadenia pre vysielanie 
internetového signálu, od 01.04.2017, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, 
výška nájomného 500 eur ročne. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Dodatok k nájomnej zmluve – Levotec s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – firma sa rozrastá, chcú mať väčšiu istotu  užívaných priestorov, chceli 
docieliť  zmenu výpovednej lehoty z 3 mesiacov na 6 mesiacov, dohodli sme  to s našim 
právnikom trochu inak, on odporučil nedávať výpovednú lehotu , ale ponechal tam odstúpenie 
mesta od zmluvy, je to  jednostranný akt, vhodnejšie ako ísť cez výpoveď 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – idú  rozšírovať výrobu, potrebujú  zváračov, nemôžu zohnať, 
musia  prijímať z Ukrajiny ľudí, tak to funguje, 

- chcem  ešte k tomu  povedať, že my stále naďalej komunikujeme  so spoločnosťou 
čo plánuje tam zamestnať viac ľudí, oni  chcú  získať dotáciu na daňovú úľavu, 
riešia si to, a paralelne  komunikujeme s ďalšími záujemcami, 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 
zo dňa 27.02.2014, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. LEVOTEC 
s. r. o., Novoveská cesta 2848/40, 054 01 Levoča ako nájomcom, predmetom ktorého je 
úprava Článku XI. „Skončenie zmluvy“, ktorý sa nahrádza novým článkom v tomto znení: 

Článok XI 
Skončenie zmluvy 

 

1. Táto Zmluva zaniká: 
a) dňom dohodnutým v písomnej dohode zmluvných strán, 
b) dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy Nájomcovi, 
c) dňom, v ktorom Nájomca ukončí alebo stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na účel 

ktorej užíva Predmet nájmu podľa tejto Zmluvy. 

2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z týchto dôvodov: 
a) Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s touto Zmluvou, 
b) Nájomca sa dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku 

vyplývajúceho mu z tejto Zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní, 
c) Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do užívania inej osobe v rozpore 

s touto Zmluvou, 
d) Nájomca opakovane poruší nepeňažný záväzok vyplývajúci mu z tejto Zmluvy, 
e) Nájomca vstúpi do likvidácie, 
f) na majetok Nájomcu je vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na 

majetok Nájomcu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, 
g) Nájomca vstúpi do reštrukturalizácie, 
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h) bolo rozhodnuté o odstránení Predmetu nájmu alebo o zmenách Predmetu nájmu, 
ktoré bránia ďalšiemu užívaniu Predmetu nájmu Nájomcom, 

i) je tak dohodnuté v niektorom ustanovení tejto Zmluvy. 

3. Nájomca je povinný do 30 dní po zániku tejto Zmluvy odovzdať Prenajímateľovi Predmet 
nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie zodpovedajúce 
riadnemu užívaniu Predmetu nájmu v súlade s touto Zmluvou.  Ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak, odovzdaním Predmetu nájmu sa rozumie vypratanie všetkých 
hnuteľných vecí Nájomcu, odstránenie tabúľ, nápisov a oznámení Nájomcu, uvedenie 
Predmetu nájmu do pôvodného stavu, a odstránenie všetkých doplnkov, úprav a zmien 
vykonaných Nájomcom na Predmete nájmu. 

V prípade, ak Nájomca neodovzdá Predmet nájmu riadne a včas, je Prenajímateľ oprávnený 
uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške päťnásobku mesačnej 
sumy nájomného. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015 a Dodatku č. 2 zo 
dňa 17.12.2015 ostávajú nezmenené.  

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

Nájom nebytových priestorov – VOS 
 
Mgr. Drahomirecký – beží vyhlásená VOS, máme jednu obálku doručenú, bude sa otvárať na 
MZ 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ prijať ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy 
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schváliť nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

10. Zásady výberového konania mesta Levoča. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – je to smernica vydaná primátorom mesta,  účinnosť nadobudne  1.5.,  jej 
vydanie je fakultatívne a je plne v právomoci primátora mesta, 

- Smernica zavádza  nepovinné výberové konanie na kandidátov, na riaditeľov  
príspevkových organizácií, a na zástupcov do orgánov obchodných spoločnosti 
mesta,  rozhodnutie o obsadení týchto postov  je právomocou MZ, chceme aby 
bolo známe, že PM bude  na takéto posty navrhovať víťazov  výberových konaní 
podľa tejto smernice, 

- rozhodli sme sa  zaviesť zjednotenie postupov pri výberových konaniach, a zaviesť  
princíp verejnosti aj nad rámec zákona, to všetko s cieľom  transparentnosti, 
demokratickosti a otvorenosti výberových konaní, 

- postup nad rámec zákona neznamená  nezákonnosť 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – ide hlavne o posty riaditeľov organizácii a dozorné rady,  orgány 
spoločnosti , to sú také zásadné veci, postupy pri obsadzovaní riaditeľov obchodných  
spoločností mesta, členov orgánov mesta 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zásady výberového konania mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MRberie na vedomie zásady výberového konania mesta Levoča, ktoré primátor mesta 
schválil dňa 13. 4. 2017 s účinnosťou od 1. 5. 2017. 
T: ihneď                               Z: Ing. Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
11. Poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na pridelenie dotácií z kapitoly sociálne služby, 
komisia  sa dohodla, odporúčila  z 500 eur na 200 eur jednotne pre všetky  organizácie, ktoré 
požadovali dotáciu,  

- z kapitoly šport  tiež  komisia upravila a navrhla z 1000 eur na 500 eur, 
- taktiež  pre individuálnych  športovcov komisia   upravila z požadovaných 300 eur  

na 250 eur na jedného  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – takže navýšili sme  dotácie o 5 tis. Eur, tak ako sme  hovorili na 
poslednej MR, že sa budeme snažiť nájsť prostriedky na navýšenie tejto položky, je to 
splnené 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať o navrhnutých dotáciach tak ako máte  
uvedené  v materiáloch  

 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 10.7. 0 – sociálne služby:  

ZO Jednota dôchodcov Slovenska   200 € 
T: ihneď                               Z: RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a 
telovýchovu:  
a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča č. 
22/2015  

1. Tenis Club 92, Levoča  300 €  
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2. Cyklo Spiš, Levoča   500 €  
b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 
22/2015  

1. LK Levoča  500 €  
2. TJ Štart Levoča  200 €  

T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
12. Schválenie cenníka pre krátkodobý prenájom učební 

a športovísk v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
RNDr. Gerčáková – predkladám cenník nájmov pre I.ZŠ 
 
Bc. Komara – a všetky školy majú také cenníky? 
 
RNDr. Gerčáková – áno, všetky sa riadia svojimi cenníkmi 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:Schválenie cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 

Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr0 
 
MR odporúča MZ schváliť cenník pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 
Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                               Z: RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
13. Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska 

CŠPP ako súčasti Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana 
Kluberta 2, 054 01  Levoča do siete škôl a školských zariadení 
od 1.9.2017  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – ide o zaradenie  do siete škôl, sťahuje sa im jestvujúca poradňa do 
priestorov susednej školy, preto žiadajú  vyjadrenie  od mesta pre zmenu sídla  adresy 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  oni sa rozširujú 
 
RNDr. Gerčáková -  dohodli sa na využívaní  ich priestorov, oni  obhospodarujú nielen  
nevidiace deti, ale aj deti s poruchami, čo sú vedľa 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 71 
K bodu:Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti 

Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 05 401 Levoča do siete 
škôl a školských zariadení od 1.9.2017 v zmysle § 18, ods. 7, písmeno k) zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

Hl. za  5 proti  0 zdr0 
 
MR odporúča MZvyjadriť súhlas so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti 
Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 05 401 Levoča do siete škôl a 
školských zariadení od 1.9.2017 v zmysle § 18, ods. 7, písmeno k) zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 
T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

14. Poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám návrh na pridelenie dotácii z kapiloly kultúra, 

- máme tu 17 žiadostí, z ktorých  odporúčame schváliť 15-im žiadateľom,  dve 
žiadosti neodporúčame schváliť,  tak ako je rozpísané v materiály 

 
p. Čurilla -  tie dve, ktoré  neodporúčame sú vlastne na akcie,  na ktorých  aj MsKS aj TS ML 
participujú, takže preto sa tak rozhodlo 
 
Mgr. Lazorová – týmto rozdelením sme vyčerpali všetky prostriedky  z tejto kapitoly 
 
p. Čurilla -  sú to  vlastne opakované akcie, každý rok , 

- jedna zmena  tu je, teraz  do toho vstúpil ten Kreatívny spolok, preto sa nedalo  
uspokojiť všetko v celej miere, 

- čo sa týka Levočanu, máme tam deklaráciu o partnerstve s tým zborom 
v Litomyšli , ale  uvažuje sa o ukončení spolupráce, bude to asi teraz posledná 
výmena, lebo na to nemáme 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať, najprv  o všetkých  tých, 
ktoré  sa odporúčajú schváliť, potom  o tých dvoch, ktoré  nie sú odporúčené schváliť 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 10.7. 0 – sociálne služby:  

ZO Jednota dôchodcov Slovenska   200 € 
T: ihneď                               Z: RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a 
telovýchovu:  
a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča č. 
22/2015  

1. Tenis Club 92, Levoča  300 €  
2. Cyklo Spiš, Levoča   500 €  

b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 
22/2015  

1. LK Levoča  500 €  
2. TJ Štart Levoča  200 €  

T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mesta  schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 950 eur pre  Občianske združenie Levočský 
kreatívny spolok, Námestie Majstra Pavla č.2 v Levoči na materiálové výdavky – 
organizovanie výstav, kreatívnych dielní a táborov. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
 

MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1500 eur pre  Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla č.48 v Levoči na ubytovanie účastníkov za účelom realizácie 
spoločného koncertu dvoch zborov (Chorusminor, Spevácky zbor Vlastimil) z partnerských 
miest Levoča a Litomyšl v termíne 5.5.2017 - 8.5.2017 v priestoroch radnice v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre  Katolícku univerzitu 
v Ružomberku, Ul. Hrabovská 1A na pokrytie nákladov (vyhotovenie DVD záznamu 
z akcie, ubytovanie účastníkov, tlač materiálov) pri realizácii Medzinárodného festivalu 
„Musicasacra“ s termínom realizácie  22.-23.7.2017, miesto realizácie  Bazilika sv. Jakuba 
v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie - Spoločnosť 
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na pomoc osobám s autizmom Levoča, Kláštorská 24/a na technickú prípravu podujatia 
AUTVENT 2017 s termínom realizácie 3.12.2017 v priestoroch Mestského divadla v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 700 eur pre Občianske združenie Modrý Peter, 
Potočná 22A v Levoči na tlač a väzbu za účelom vydania novely Ján Milčák – Rezbár 
a žobráci. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1200 eur pre Občianske združenie LEVOČSKÉ 
BABIE LETO, ul. Kláštorská 36 v Levoči na nájom a dopravu krídla za účelom realizácie 
Medzinárodného hudobného festivalu  v termíne 08.09.2017-12.09.2017 v priestoroch 
Mestského divadla. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Kláštor minoritov, Košická č.2 
v Levoči na prenájom priestorov, ubytovanie lektorov/prednášateľov za účelom realizácie 
19.ročníka Sympózia Kruciáty oslobodenia človeka. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 150 eur pre Gymnázium sv. Františka 
Assiského, Kláštorská 24, Levoča na cestovné účastníkov - Projekt partnerstva českých 
a slovenských cirkevných gymnázií  realizovaný v Levoči v termíne  apríl – jún 2017. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Jozefa Vaľka, Jozefa Czauczika 5, 
Levoča na materiálové vybavenie za účelom realizácie aktivít Malý piroh (29.4.2017), 
Megapiroh (15.7.2017) na verejnom priestranstve  Levoči, Sídlisko pri prameni. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
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PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  2 proti  1 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MRneodporúča  primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Jozefa Vaľka, Jozefa Czauczika 5, 
Levoča na materiálové vybavenie za účelom realizácie aktivity Deň deti v termíne 24.06.2017 
na verejnom priestranstve  Levoči, Sídlisko pri prameni. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  2 proti  1 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MRneodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Jozefa Vaľka, Jozefa Czauczika 5, 
Levoča na materiálové vybavenie za účelom realizácie aktivity Mikuláš v termíne 02.12.2017 
na verejnom priestranstve  Levoči, Sídlisko pri prameni. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže, spoločenstvo Pavol pri kláštore minoritov, Brezová 18/5, Spišská 
Nová Ves na pitný režim pre účinkujúcich, na výrobu a tlač plagátov a na nákup podporného 
technického zariadenia a materiálu za účelom realizácie aktivity Živý Betlehem v termíne 
25.12.2017 v priestore Kláštor minoritov, Košická 2 v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Dom Matice Slovenskej, Zimná 68, 
Spišská Nová Ves a nákup cien víťazom (knihy, diplomy) za účelom realizácie 24. ročníka 
Šalianskeho Maťka – súťaž v prednese slovenskej povesti s miestom realizácie Základná 
škola Francisciho 11 v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Dom Matice Slovenskej, Zimná 68, 
Spišská Nová Ves na dopravu – vystúpenia kultúrnych telies - oslavy - J .M. Hurban na 
východnom Slovensku s termínom realizácie máj 20017 v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 



34 
 

K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 
Hl. za  4 proti  0 zdr  1 

MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča na prevoz výtvarných diel   za účelom realizácie aktivity 
„Bratislavský hrad – súborná autorská výstava výtvarných diel spojená s prezentáciou mesta 
Levoča v termíne 27.6.2017 do 21.07.2017“. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča na dopravu účastníkov  za účelom účasti žiakov 
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na Medzinárodnom festivale mládeže 
v Taliansku „Berceto 2017“ v termíne 22.7.2017 -04.08.2017. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre  Základnú školu, Francisciho 11, 
Levoča na dopravu Detského folklórneho súboru Venček za účelom účasti krajskej súťažnej 
prehliadky DFS v Raslaviciach v termíne 30.04.2017. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

 
 
15. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských 

a stavebných prác  na stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. 
Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania 
spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou 
hodnotou zákazky 1 013 165, 81 € /s DPH/ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák –bližšie vysvetlil špecifikáciu  prác na stavbe 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – podmienkou  tejto výzvy, do ktorej sme sa zapojili, je sprístupnenie 
veže verejnosti 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – blížime sa do finále, v horizonte dvoch rokov by mohlo byť 
dokončené všetko, a konečne bez lešenia  budeme 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – taký je aj zámer  ministerstva,  aj oni plánujú a chcú  aby sa také hlavné 
pamiatky SR  dokončili 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác 

na stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – 
ukončenie reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou 
hodnotou zákazky 1 013 165,81 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác na 
stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie 
reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou hodnotou zákazky 1 013 
165,81 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
16. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác 

na stavbu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica 
a oporný múr, Levoča s predpokladanou hodnotou zákazky 
519 506, 24 € /s DPH/ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – bližšie vysvetlil špecifikáciu  prác na stavbe 
 
p. Čurilla-  túto PD už riešilo viac projektantov, toto je také maximum z možností technických 
riešení, leto  je tam problémov viac 
 
p. Lorko – bude v tom riešený  aj  dážďový kanál? Svetlo? 
 
Ing. Krajňák – verejné osvetlenie  je, ostávajú svetelné body ako sú, menili  tam neizolované  
vedenie za izolované, 

- kanál bude v tejto rekonštrukcii riešený 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča s 
predpokladanou hodnotou zákazky 519 506,24 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 519 506,24 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
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17. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských 
a stavebných prác na stavbu: „ Rekonštrukcia fontány 
dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114, 
25 € /s DPH/. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – bližšie špecifikoval práce na stavbe 

- tu plánujeme financovanie z dvoch zdrojov,  ide o projekt  v spolupráci s Poľskom 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ešte chceme doriešiť  nejaké prvky na nasvietenie 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – toto je prvý úspešný projekt z Interegu, z Euroregion Tatry, lebo 
doteraz sme boli pasívni, 

- r. 2020 končia EU fondy, potom už budú len  tie Interegy- programy cezhraničnej 
spolupráce 

 
p. Čurilla – trochu neobvyklé, že to  bude financované z dvoch zdrojov 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – toto sú štátne peniaze, môže to byť dvojzdrojovo 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác 

na stavbu: „Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou 
zákazky 131 114,25 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: 
„Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114,25 eur 
(s DPH). 
T: ihneď         Z:  Ing. Pitoráková, PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
18. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác   

na stavbu: „Rozšírenie učebných priestorov v podkroví 
Základnej umeleckej školy, Námestie majstra Pavla 48, 
Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 876, 52 € / 
s DPH/ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – bližšie špecifikoval práce na stavbe 

- ide o rozšírenie učebných priestorov v podkroví, schodisko a dve učebne pribudnú, 
dobudovanie vykurovania, umývadiel, elektroinštalácie 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – budú tam ateliéry pre výtvarníkov 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 75 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 
876,52 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rozšírenie 
učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, 
Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 876,52 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
19. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác 

na stavbu: „Modernizácia detského ihriska, ulica Jána 
Francisciho, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 
18 859, 31 € /s DPH/ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – bližšie vysvetlil špecifikáciu prác na stavbe 

- pôjde o úpravu, osadí sa aj gumová dlažba, zatravňovacie tvárnice gumové, 
obnova poškodeného oplotenia aj prvkov, ktoré tam sú 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – samotní občania zo sídl.Západ  na stretnutí s občanmi už 
požadovali, aby to malo správcu, nejakého dôchodcu, aby to tam strážil 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Modernizácia detského ihriska, Ulica Jána Francisciho, Levoča“, s 
predpokladanou hodnotou zákazky 18 859,31 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Modernizácia 
detského ihriska, Ulica Jána Francisciho, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 18 
859,31 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
20. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác                       

na stavbu: „ Levoča – mestská časť Závada, úprava miestnej 
komunikácie a prístupu ku kostolu – rekonštrukcia“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952, 81 € / s DPH/ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – bližšie vysvetlil špecifikáciu prác na stavbe 

- jedná sa o prístup ku kostolu, posun podložia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 77 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Levoča – mestská časť Závada, úprava miestnej komunikácie aprístupu ku 
kostolu – rekonštrukcia“ s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952,81 eur (s 
DPH) 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Levoča – 
mestská časť Závada, úprava miestnej komunikácie a prístupu ku kostolu – rekonštrukcia“             
s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952,81 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

21. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác 
na stavbu: „Prestavba NMP v Levoči, II. etapa“ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – bližšie vysvetlil špecifikáciu prác na stavbe 

- II. etapa námestia je plánovaná  cca od osi evanjelického kostola až po vstup na 
Košickú ul.,  navrhujeme  to rozdeliť na dve časti, aby bola  tá druhá časť 
nadpájaná  cca pred Prima bankou, tam  aj končí  hĺbková kanalizácia, taký je 
plán, 

- nemáme ešte podľa toho precenený rozpočet na tieto dve časti, ale do MZ už budú 
aj čísla 

- plánujeme to obstarávať vcelku aj s tým rozdelením na dve časti, aby sa nemuselo  
robiť nové VO potom, 

- financovanie plánujeme   z MF cez obnovy kultúrnych pamiatok 
 
p. Čurilla – ale už bolo  schvaľované použitie tých peňazí z MF na tento rok 

- ja nestotožňujem sa s tým financovaním, je to určené na kultúrne pamiatky, ktoré  
sú v zlom stave, 

- ak sa tie príjmy  na dva roky  použijú na rekonštrukciu námestia, tak nám ostanú  
všetky pamiatky stáť, a máme ich ešte dosť, je to  č. 47, č. 43, č. 8, Košická brána, 
hradby, to sú havarijné stavy, tie peniaze sú na toto  určené, 

- bola  nejaká nová výzva prezentovaná, dačo som začul na tie komunikácie 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ale na zelené plochy,  nie na spevnené plochy, ide taký trend  toho 
obdobia, taká filozofia EÚ, riešiť všade zelené plochy 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – tie nórske fondy  nie sú  ešte vyhlásené výzvy 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:Návrh na schválenie  obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Prestavba NMP v Levoči, II. etapa“ 
Hl. za  5 proti 0  zdr0 

MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba 
Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa“. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
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22. Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 

„Pri zimnom štadióne“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – predmetom tejto zmeny ÚP bolo využitie funkčnej plochy pri zimnom štadióne 
na základe žiadosti od Ing. Pavola minulý rok,  ide o zmenu  z IBV na polyfunkčné účely 
 
p. Lorko – chcem sa opýtať či aj dopravný inšpektorát dal k tomu svoje stanovisko, lebo 
nenašiel som to  nikde uvedené 
 
Ing. Krajňák – nepredpokladám, že to bolo potrebné, toto územie je dopravne napojené, a ten 
jeho zámer  autoservis a parkovacie plochy, to sa rieši v ďalšom konaní, v ďalšej fáze, toto je 
iba zmena  funkčného využitia plochy 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
 
MR  berie na vedomie  Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny 
a doplnky „Pri zimnom štadióne“ vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne 
spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294) 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 80 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR  berie na vedomie  výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ Okresným úradom v Prešove podľa § 25 stavebného 
zákona  ( stanovisko OÚ Prešov č OU -PO-OVBP1-2017/14372/28407 zo dňa 24.03.2017). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ súhlasiť s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“, podľa § 22 
stavebného zákona. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 82 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťpodľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán 
mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ spracovaný Ing. arch. Lukášom 
Sečkom, autorizovaným architektom SKA. 
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T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 83 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZuložiť  prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a 
ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:  
1. zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom 

štadióne“ vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 
spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona, 

2. vyhotoviť o obsahu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom 
štadióne“, registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  

3. označiť dokumentáciu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom 
štadióne“ schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,  

4. uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ v zmysle § 28 
ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na stavebnom úrade v Levoči 
a na Okresnom úrade v Prešove.  

T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 84 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťpodľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č..............., ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Levoča Zmeny a doplnky Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ .  
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

23. Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania  na rok 
2017. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – zosumarizovali sme  nároky jednotlivých oddelení MsÚ ako tovary, služby 
a práce sa obstarávajú, 

- zákon neukladá mať takýto Plán, ale z praktických dôvodov je dobré mať takýto 
plán 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – za proces jednotlivých verejných obstarávaní je zodpovedný tu 
Marek, robí to slušne, odborne, vie to robiť, vie naozaj vysúťažiť dobré ceny toho čo 
kupujeme 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – je to nad rámec zákona, ale sme otvorení verejnosti 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 85 
K bodu: Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 podľa 

priloženého návrhu. 
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Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliť plán verejného obstarávania na rok 2017 podľa  predloženého 
návrhu. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 

24. Záver 
 

Primátor mesta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil  20. zasadnutie 
MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miroslav Čurilla   ............................................. 
 
Mgr. Vladimír Babej        ............................................. 
 
 
 
V Levoči dňa  19. apríla  2017 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
 
 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                       primátor mesta  


