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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  22. júna 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský privítal prítomných poslancov a otvoril   29. 
zasadnutie MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť a ospravedlnil  neprítomnosť 
poslanca MVDr. Drahomireckého, Ing. Jána Babeja, Mgr. Vladimíra Babeja, JUDr. Lýdiu 
Budziňákovú a Mgr. LadoslavaOgurčáka. Navrhol členov návrhovej  komisie, overovateľov 
zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky, vyzval  
poslancov na doplnenie programu, kedy poslankyňa Kravecová navrhla doplniť bod 
„Informácia o stave školstva“, následne  dal hlasovať. 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 11 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  p. Anna Kravecová, p. Pavol Rosina, PhDr. Mgr. 
Jozef Cvoliga. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 11 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  p. Ján Lorko, PhDr. Ľubomír Vira. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
 T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
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1. Kontrola plnenia uznesení. 
Zástupca  primátora PhDr. Mgr. Cvoliga vyhodnotil uznesenia z 27.zasadnutia MZ:  1-20 
splnené, 21-23 v plnení, 24-38 splnené, 29-v plnení, 30-31 splnené, 32-v plnení, 33-42 
splnené, 43-44 v plnení, 45 nesplnené (nedošlo k dohode), 46-47 splnené, 48 nesplnené 
(odmietli podpísať zmluvu), 49-62 splnené, 63 v plnení, 64-67 splnené, 68-69 v plnení. 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovasť 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 13 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 27.  zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 
PaedDr.Majerský, PhD. – ešte pred začatím prejednávania majetkových bodov sa chcem vás 
poslancov opýtať niečo, dňa 17.júla  plánujeme zvolať  MZ v súvislosti s vecami, ktoré majú 
neodkladný účinok, tak či vám vyhovuje tento termín,  či môžeme takto plánovať, aby nás 
bola potrebná 3/5 účasť, čiže minimálne 12 poslancov, 

- Takže áno,  vyzerá to na všeobecný súhlas, môžete to dať na 17.júla, vyhovuje 
 

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

Súhlas vlastníka s realizáciou projektu – VNsP a.s. Levoča 
 
Mgr. Drahomirecký–obrátili sa na mesto o súhlas zapojiť sa do projektu na základe 
vyhlásenej výzvy, ide o budovanie urgentu, rekonštrukcia psychiatrického pavilónu 
a prístavby 

- Bližšie informácie  k celému projektu povie pán riaditeľ nemocnice 
 
Mgr.  Jaška – sme jedna  z nemocníc, ktorá je  určená  ako oprávnená čerpať európske fondy, 
výzva je vyhlásená, náš zámer je uchádzať sa o 4 mil. eur, vybudovať centrálny príjem, 

- Bližšia špecifikácia projektu, situačné nákresy, pohľady prebehli na PC prezentácii 
 
MUDr. Ščurka – zazneli v médiach  informácie, že iba 4-6  nemocníc  bude spĺňať  
podmienky v rámci tejto výzvy, chcem sa opýtať či naša nemocnica tie podmienky spĺňa 
 
Mgr. Jaška – áno  podmienky spĺňame na túto výzvu,  so štátnych nemocníc sa môže 
uchádzať len nem.Poprad a detská fakultná nemocnica,  máme preto my šancu 
 
MUDr. Ščurka – ak to výjde, aký je časový limit? 
 
Mgr. Jaška – do 24.8. musíme odovzdať projekt, 3-4 mesiace sa to bude vyhodnocovať celé,  

- Náš predpoklad začatia  je  6-7/2018 
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MUDr. Suráková  - chcem sa opýtať či máte  dosť personálu, aby tam  mal kto pracovať, lebo 
začal už byť problém so sestrami aj s lekármi 
 
Mgr. Jaška – personál vždy bude  nejakým spôsobom problém, snažíme sa to riešiť aj tak, že 
my si našich asistentov školíme, platíme im to, a môžem povedať, že máme momentálne 
záujem zo strany 8 nových lekárov  do našej nemocnice, je to v príprave, posunuli sme sa 
ďalej, aj  tie informácie ohľadom budovania centrálneho príjmu to ovplyvnili, je tu záujem 
lekárov z okolia, mladí lekári 

- Nebojím sa, že by sme nenašli personál na centrálny príjem 
 
p. Kravecová -  mali by byť nejaké zmeny v systéme, aby študenti medicíny, ktorí tu 
vyštudujú, aby neodchádzali do zahraničia, aby tu ostali na Slovensku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa  už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Súhlas vlastníka s realizáciou projektu – VNsP a.s. Levoča 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vydanie súhlasu Mesta Levoča ako vlastníka dotknutých nehnuteľností pre 
Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Levoča, a. s., so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 054 
01 Levoča, IČO 36594849 s realizáciou projektu „Vybudovanie pracoviska Centrálneho 
príjmu VNsP Levoča, a. s.“ v rámci Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný 
program 2014 – 2020“, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 
službám, Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavným zariadení 
poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity 
a efektívnosti, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20. Projekt sa bude realizovať v budove 
Psychiatrického pavilónu (s. č. 3096), postavenej na pozemku parc. č. KN 1091 – zast. pl. 
a nádv. a na pozemku parc. č. KN-C 1090/1 – ost. pl., oboje v k. ú. Levoča. Súhlas sa udeľuje 
na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Kúpa nehnuteľnosti – lok. Pri strelnici 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o pozemok, ktorý bude súčasťou  IBV Strelnica, je to pozemok  
v správe štátu, oni ho určili  ako prebytočný majetok,  mesto to kúpi po 16 eur/m2 a potom to 
predáme Arprogu  po 20 eur/m2 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:   Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZschvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri strelnici, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-C 2117/3 – ost. pl. s výmerou 394 m2od vlastníka Slovenská republika v správe 
Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, IČO: 42077508 pre Mesto 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01, IČO: 329321 za kúpnu cenu 16 eur/m2. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
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        PhDr. Mgr. Cvoliga 

Predaj nehnuteľnosti – pozemok v lok. Poľná 
Mgr. Drahomirecký – na vyhlásenú  súťaž neprišla žiadna ponuka 
 

Predaj nehnuteľnosti – objekt  NMP č. 47 
 
Mgr. Drahomirecký -  navrhujeme predať tento dom a vyhlásiť VOS, mesto sa rozhodlo, 
urobilo strategické rozhodnutie, pripravili sme to na predaj, je tam veľmi zlý technický stav, 
máme vyhotovený znalecký posudok, je tam cena 156 tis. eur, I. kolo súťaže by sme mohli 
vyhodnocovať v septembri na MZ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. –táto budova je háklive miesto námestia,  s týmto domom boli 
viaceré plány, či už na byty alebo aj iné účely, ale teraz prišla táto posledná varianta, a je to 
predať  dom a zrekonštruovať ho súkromníkom 
 
p. Rosina -  ja nie som za to, ten dom môže mestu chýbať, som proti tomu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – máš alternatívu? Riešenie? 

- Lebo my nemáme na rekonštrukciu domu, a aj keby sme ju nejako urobili, čo  tam 
bude?  Kto tu príde? Veď máme voľné naše nebytové priestory a sú voľné 

 
p. Rosina -  urobiť tam bytové priestory, lebo za tie peniaze čo predáme my opravíme cesty, 
ale dom bude preč, naša snaha má byť dostať do mesta ľudí 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – sám sa neopraví 
 
p. Kravecová – opatrnosť  kto by to kúpil, lebo  vieme aký už máme problém napr. na ul. G. 
Hermana, prišli tu Rómovia zo Žehry, tak aby sa nestalo  to, že tu prídu a poskupujú  bohatí 
Rómovia, nech to je opatrný predaj 
 
Mgr. Drahomirecký – kritéria sú tak nastavené, že my môžeme  odmietnuť aj všetky ponuky 
 
MUDr. Ščurka – ja sa prikláňam k tomu čo hovorí p. Rosina, 

- My vlastne nemáme páku, že ten kto to kúpi to aj opraví, že investuje do neho, 
- Treba aby námestie žilo, možno treba hľadať peniaze cez fondy, 
- Ja som proti predaju, stratíme nad nimi kontrolu 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – za dobu čo sme tu my, sme predali  tri domy na Kláštorskej, 
a každý z nich sa opravuje teraz, 

- Vy máte konečný rozhodovací vplyv na to, komu sa dom predá 
 
p. Čurilla – hovoríte, že  mesto sa strategicky rozhodlo predať, ale máte tam  že MR 
neodporúčila  predaj a na komisii to ani nebolo prerokované, a dnes to ideme schváliť, tak aké 
to je strategické rozhodnutie,  myslím, že by to malo  byť pripravené štandardným postupom 
cez komisiu 

- hovoríme o  revitalizácii námestia, turistické centrum, a my nemáme ani  verejné WC, 
a práve tam v tomto dome mali byť robené, 

- tie argumenty, že je zlý stav, to áno, ale nevenujeme systematicky sa tomu, nebolo ani 
šťastné rozhodnutie to, že  z tých peňazí na základné kultúrne dedičstvo pôjdeme  do 
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rekonštrukcie námestia, toto bude dôsledok, že nemáme financie na rekonštrukcie 
objektov, 

- a predajom domu ideme riešiť opravy ciest a chodníkov, 
- som proti tomu 

 
PaedDr. Repaský – mestské domy, už skôr sme prijali  rozhodnutie, že treba zvažovať 
predaje, boli tu viackrát pripravené a neschválili sme, treba skúšať ísť cez ŠFRB do 
rekonštrukcie, alebo  hľadať  peniaze nejako na etapy, prerobiť to na bytové priestory 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – bola spracovaná PD, vizualizácia,  ale rozlohový nápočet na  
podmienky dotácie ŠFRB jednoducho nevyšli, podmienky sú dané, preto sa od toho upustilo 
vtedy, ale rokovania boli 
 
Ing. Vilkovský – súčasťou rekonštrukcie tohto domu boli také plány, že tam budú aj sociálne 
zariadenia, nechať ten dom mestu,  treba  aspoň na opravu fasády pýtať peniaze  a potom 
postupne rozmýšľať,  

- Lebo napr.  už Krupekov dom je na predaj teraz, my sme ho predali a on je už na 
predaj 

 
MUDr. Suráková  - nemáme víziu teraz žiadnu, peniaze nebudú na rekonštrukciu, a bude to 
len ďalej chátrať, investor to urobí, keď bude  o neho  záujem  
 
Mgr. Drahomirecký – len zareagujem na p. Čurillu, že MR neschválila to, možno aj preto že 
sa spomínali tie WC, my sme to konzultovali  s odd. IČ a nikde  sa to nenachádza táto  
zmienka že tam budú verejné toalety, ale áno hovorilo sa o tom, no nikde do nákresov sa to 
ani len nedostalo, a na každú etapu prác sa robí osobitne PD, 

- Čo sa týka  domov vhodných na byty na námestí, tak máme lepšie domy, napr. NMP 
43 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – áno, napr. na 43  je spracovaná PD s návrhom bývania, ale projektanti  
majú  obrovský problém, nevedia k tomu domu  nakresliť parkovacie plochy ktoré musia byť, 
sú dané ako limity, 

- Treba zosumarizovať všetky možnosti, treba nám plán, lebo začína to padať na hlavu, 
nevieme   na to zdroje krytia, ŠFRB vypadáva, 

- Naše domy  sú NMP 43, 28, Košická 8, Poliklinika – tá nám ročne robí stratu  35 tis. 
eur, 

- Musia sa prijať rozhodnutia čo s týmito objektami 
 
p. Čurilla – vravíte že ste rokovali s odd. IČ, tak či ste aj nejaké závery našli  o tých WC? 

- ja myslím, že téma kultúrneho dedičstva ide do popredia, myslím že viac sa budú 
rozširovať možnosti financovania 

 
PaedDr. Majerský, PhD. -  veď sociálne zariadenia u nás fungujú, máme  ich 7 dní v týždni 
v prevádzke, nemyslím, že to je nosná téma 
 
p. Čurilla – keď podľa  teba stačí to, že WC sú do 17.00 hod, tak nemám čo povedať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – povedz mi, ktorá samospráva má otvorené dlhšie? 
 
JUDr. Kamenická – v letnej sezóne budú  otváracie hodiny zabezpečené dlhšie 
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p. Rosina- mesto je prázdne, bývanie je nutné riešiť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať o pripravenom návrhu na 
predaj  
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:   Predaj nehnuteľnosti – NMP č. 47 

Hl. za 3 proti 4  zdr6  nehl. 0 =  n e s c h v á l e n é 
 

MZ neschvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na 
Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47(o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2, t. č. 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 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 neschvaľuje  tieto podmienky súťaže:  
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 156 000 eur a to:  ▪ stavby:     minimálne 122 880 eur;  
 ▪ pozemku: minimálne   33 145 eur; 

b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta; 
c) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať v zmysle 

priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie a sprevádzkovať do piatich 
rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 

d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu; 
e) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad 

porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 
f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností 

po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 
g) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za kúpnu 

cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 
h) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že stavba je národná kultúrna pamiatka ku ktorej má 

zákonné predkupné právo štát a že mesto uzavrie s navrhovateľom kúpnu zmluvu po zániku tohto 
zákonného predkupného práva štátu;   

i) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že nebytové (obchodné) priestory na 1. nadzemnom 
podlaží sú užívané nájomcami a že navrhovateľ kúpou objektu vstupuje do práv a povinností 
prenajímateľa – mesta; 

j) 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; 

k) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude nákres – situácia s popisom plánovanej rekonštrukcie 
objektu, doklad o zložení zábezpeky na účet mesta, súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle 
písm. j) týchto podmienok súťaže a u právnických osôb výpis z príslušného registra nie starší ako 3 
mesiace; 

l) 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; 

m) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – NMP 47“ 
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; 

n) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
o) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
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p) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov 
len so súhlasom mesta; 

q) 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; 

r) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
s) 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 – objekt Košická č. 8 
 
Mgr. Drahomirecký – taktiež sme pripravili kritéria  na predaj, v materiáloch  ešte nemáte 
uvedené ceny, ale už máme ZP, cena  je 248 tis. eur 
 
p. Dunčko -  ja len či tam aj bývajú ľudia? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, ale je tam 6 bytov 
 
Ing. Vilkovský -  pred šiestimi rokmi bol na tento dom ZP na  cenu 520 tis. eur,  teraz 250 tis. 
? je to  divné, že za šesť rokov takto dole cena 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  niekto  by mal možno vrátiť pečiatku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – my sme  ale do toho objektu  neinvestovali ani cent za tú dobu 
 
Mgr. Drahomirecký – do výšky ceny ZP zaratával aj príjem za nebytové priestory, bol tam p. 
Čarnoký, možno aj to  vstúpilo do toho  rozdielu ceny ZP, plus havária tam bola čo spadla  
rýmsa, 

- ja si nedovolím spochybniť prácu znalcov, ani toho pred šiestimi rokmi ani teraz 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – tiež sme mali na HPZ posudky vtedy a teraz, a rozdiel bol 1,5 mil. eur, 
tak vravím, že možno by mal niekto  vrátiť pečiatku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nemôžeme čakať že tie domy budú mať vyššiu cenu 
 
MUDr. Ščurka -  bolo tam 6 bytov?  A existuje nejaký prepočet investovať do toho aby boli 
znovu obývateľné? 
 
Mgr. Drahomirecký – bolo by to treba objednať, neurobí to nikto len tak zadarmo, treba na to 
výkaz-výmer 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – museli by sme  vziať úver, opraviť to  a postupne by sa vracalo 
 
MUDr. Ščurka – ale 100% nárast ceny za  šesť rokov je veľmi zvláštne 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – o nájom žiadnych záujemcov neevidujeme, treba najprv zainvestovať 

- stanovené ceny do súťaže, to sú iba minimálne ceny podľa ZP, ale my si môžeme 
upraviť cenu  že to bude vyššia cena 
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PaedDr. Majerský, PhD. -  toto  sú len podmienky na súťaž, nie je to už predať, nepredávame 
to 
 
p. Dunčko -  treba dať poslancom  taký prehľad domov, čo mesto ešte má, prehodnotiť to 
 
Mgr. Drahomirecký – máme taký pasport nehnuteľnosti  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – námestie: kino, MsKs, kostol sv. Jakuba, radnica, ZUŠ, 47, 43, 50-51, 
28, Košická 8 = toto sú obrovské objekty  mesta, čo potrebujú  financie, máme aj s tými 
problémy 
 
p. Kravecová – a tá naša DOS ?  kapacitne či je dostatočná? Či sa neuvažuje aj o takej 
alternatíve rozšírenia 
 
PaedDr. Majerský – nie je to žiaden  dom opatrovateľskej služby, sú to obyčajné nájomný 
byty 
 
Mgr. Drahomirecký -  je tam iba jedno  kritérium, že musí  byť ten občan dôchodca invalidný 
alebo starobný, inak sú to normálne nájomné byty 
 
p. Čurilla -  a povedzte zoznam objektov, ktorému   z nich venujeme pozornosť? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – Košická brána, kostol, bašta – veľké peniaze tam idú 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  objem budov som vymenoval, potreba reinvestovania,  ani nájom to 
nevykryje 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  stále sa robí, robila sa budova MsÚ, Divadlo, ale fasáda to je  iba 
kozmetická úprava, my potrebujeme na tých objektoch kompletné rekonštrukcie tých domov 
 
MUDr. Suráková -  poviem tak akoby to povedal kolega Drahomirecký, že mesto sedí na 
zlatom vajci, ale  to vajce nič  neprináša 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – aj kedysi bolo  povedané, že je to rodinné striebro „Pracháreň“, 
nepredávajme to, a teraz je to najkrajšie zrekonštruovaná pamiatka, trvalo to síce roky, ale 
výsledok  stojí zato, oplatí sa  
 
p. Rosina – či to nie je narýchlo šité, treba dať tomu čas, lebo už nebudeme mať nič 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  toto je iba súťaž, teraz nič nepredávame, dá sa vycúvať 

- hlási sa o slovo p. Adamkovič ako občan, dávam mu slovo 
 
p. Adamkovič -  zúčastňujem sa rôznych  prednášok, rozhovorov s doc. Chalupeckým, z jeho 
informácií vyplýva, že mesto   umožňovalo  fungovať tu rôznym obchodníkom, ale všetko to 
z vlastných prostriedkov robili, myslím, že netreba brániť, ak sa nájde investor, lebo inak to  
bude chátrať,  
- mesto vyrástlo vďaka súkromným investíciam 
 
MUDr. Ščurka – vieme koľko záujemcov  máme o mestské byty? 
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Mgr. Drahomirecký – okolo 25 
 
MUDr. Ščurka – myslím, že Levoča sa bude rozširovať, aj vďaka avizovanému budovaniu 
centrálneho príjmu v nemocnici, prídu toví lekári, personál, budú potrebovať bývanie, a tiež  
prichádza investor do HPZ, 

- debata o filozofii, či   ideme vyháňať ľudí  alebo naháňať do centra, aby sa tu vrátil 
život, úvaha 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:   Predaj nehnuteľnosti – Košická č. 8 

Hl. za 7 proti  1 zdr6     nehl. 0 =  n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, 
v lok. Košickej ulice a to: stavby s. č. 72(o. č. 8), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 893 – 
zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 893 – zast. pl. a nádv., s výmerou 878 m2, t. č. 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 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 neschvaľuje  tieto podmienky súťaže:  
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 248 000,-- eur, a to: ▪ stavby:     minimálne  214 400  

eur;  
 ▪ pozemku: minimálne    33 600 eur; 

b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta; 
c) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať v zmysle 

priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie a sprevádzkovať do piatich 
rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 

d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu; 
e) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad 

porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 
f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností 

po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 
g) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za kúpnu 

cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 
h) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že stavba je národná kultúrna pamiatka ku ktorej má 

zákonné predkupné právo štát a že mesto uzavrie s navrhovateľom kúpnu zmluvu po zániku tohto 
zákonného predkupného práva štátu;   

i) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že nebytové (obchodné) priestory na 1. nadzemnom 
podlaží sú užívané nájomcami a že navrhovateľ kúpou objektu vstupuje do práv a povinností 
prenajímateľa – mesta; 

j) 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; 

k) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude nákres – situácia s popisom plánovanej rekonštrukcie 
objektu, doklad o zložení zábezpeky na účet mesta, súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle 
písm. j) týchto podmienok súťaže a u právnických osôb výpis z príslušného registra nie starší ako 3 
mesiace; 

l) 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; 
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m) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – Košická 8“ 
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; 

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

len so súhlasom mesta; 
q) 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; 

r) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
s) 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 – Klára Šimoničová 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadala o odkúpenie časti pozemku  pri svojom dome v lok. Nad 
tehelňou, chce si to oplotiť 
 
PaedDr.  Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlscovať 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:   Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku – časť parcely č. KN-C 
2756/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 50 m2 v lok. ul. Nad tehelňou v k. ú. Levoča, ktorý 
bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Kláru Šimoničovú, rod. 
Šimoničovú, nar. 03.12.1964, trvale bytom Nad tehelňou 1418/14, 054 01 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 prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo 
vlastníctve žiadateľky, prevádzaný pozemok umožní žiadateľke rozšíriť si záhradu a nie je 
vhodný na samostatné osobitné využitie.  
Vypracovanie geometrického plánu si žiadateľka zabezpečí na vlastné náklady. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – Dušan Kamenický 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadal o vysporiadanie pozemku v lok. Fedorkin jarok, postavený 
prístrešok zasahuje do mestského pozemku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:   Predaj nehnuteľnosti 



11 
 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zámer predať pozemok v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča a to: časť parc. č. KN-
C 6687/1 – ost. pl., s výmerou (cca 20 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci 
vyhotoviť na vlastné náklad, pre Dušana Kamenického, rod. Kamenický, nar. 29.8.1939 
a manž. Emíliu Kamenickú, rod. Tuščáková, nar. 29.10.1939, obaja trvale bytom Pri prameni 
č. 1340/6, Levoča, za kúpnu cenu 20 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 časť pozemku  je 
zastavaná drobnou stavbou prístreška pre osobné motorové vozidlo. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – Denisa Plachetková 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadala o odkúpenie časti pozemku v lok. Levočské Lúky,  časť 
garáže zasahuje do mestského pozemku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:   Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - časť parcely č. KN-E 
3791/1 – trv. tr. porasty, s výmerou cca 32 m2  , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre p. Denisu Plachetkovú, rod. Plachetková, nar. 16.11.1998, trvale 
bytom Levočské Lúky 1071/7, 05401 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 prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve kupujúcej. 
Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí kupujúca na vlastné náklady.  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zámena nehnuteľnosti – Ing. Jozef Babej 
 
Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o zámenu  nehnuteľnosti, vysvetlím  to  na grafike 
nákresov, 

- MR ani komisia ani naše oddelenie   neodporúčajú túto zámenu 
 
Ing. Vilkovský – a máme  nejaký zámer? Prečo to nechceme zameniť? 
 
Mgr. Drahomirecký – ak neprejde zámena, musíme to  aj tak vysporiadať, ale inou cestou nie 
zámenou 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:   Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 1 proti 3  zdr7  nehl. 1 = n e s c h v á l e n é 



12 
 

 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer zámenypozemkov v k. ú. 
Levoča, a to:    pozemok parc. č. KN-C 2960 – záhrada, s výmerou 1581 m2, ktorý je zapísaný 
na LV č. 2926 na Ing. Jozefa Babeja a manž., v podiele 1/8-ina (cca 197 m2) za pozemok 
parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 2479 na 
mesto Levoča, v podiele 3/15-iny (cca 142 m2) a za časť pozemku parc. č. KN-C 3213/3 – 
zast. pl., o výmere podľa GP č. 75/2007, vyhotoveného dňa 18.9.2007, geodetom Jánom 
Buríkom, úradne overeného dňa 12.10.2007, ktorý je zapísaný na LV č. 1 na mesto Levoča, 
v celosti (cca 6 m2), a ktorého výmera 6 m2 je pričlenená k pozemku parc. č. KN-  C 3210/2 - 
zast. pl., s novou výmerou  228 m2. Po zámene pozemkov sa stane vlastníkom pozemku parc. 
č. KN-C 2960 – záhrada, s výmerou 1581 m2, v podiele 1/8-ina, mesto Levoča, IČO: 
00 329 321, a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2, 
v podiele 3/15-iny a časti pozemku parc. č. KN-C 3213/3 – zast. pl., o výmere (6 m2) podľa 
GP č. 75/2007, v celosti, Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alena 
Babejová, rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická č. 18, Levoča, bez 
finančného vyrovnania, v súlade 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 na časti zamieňaného pozemku parc. č. KN-C 4873/6 je postavená stavba čerpacej stanice 
LPG a na časti zamieňaného pozemku parc. č. KN-C 3213/3 je postavená stavba garáže vo 
vlastníctve nadobúdateľa. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj hnuteľných vecí – hydraulická plošina 
 
Mgr. Drahomirecký -  boli doručené tri obálky, teraz ich  otvorím a vyhodnotíme ponuky: 

- Prvá obálka: ponuka od firmy UNIPRA, cena  3550 eur, splnené kritéria 
- Druhá obálka: ponuka od  p. Paalla, cena 4000 eur, splnené kritéria 
- Tretia obálka: ponuka od p. Horbaľa, cena 4001 eur, splnené kritéria, 
- Tretia ponuka  je pre mesto  najvýhodnejšia, najvyššia cena to je 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – takže ideme hlasovať, začíname od  najvyššej ponuky 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:   Predaj hnuteľných vecí 

Hl. za 14 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy  Ladislava Horbaľa, nar. 20.5.1978, 
bytom Krakovská 1029/13 050 11  Košice, ako pre 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 jún 2017. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
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           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:   Predaj hnuteľných vecí 

Hl. za 12 proti  0 zdr0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 Ladislava Horbaľa, nar. 20.5.1978, bytom Krakovská 1029/13 050 11  
Košice., za kúpnu cenu 4 001,00 eur, 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 – Ing. Riegelský s manž. 
 
Mgr. Drahomirecký – menovaní požiadali o zriadenie vecného bremena z dôvodu, že chcú 
napojiť chatu na  el. energiu  
 
PaedDr. Majerský, Ph.D – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin 
Jarok“  zriadenie vecného bremena v prospech Ing. Juraja Riegelského, rod. Riegelský, 
nar. 07.06.1971 a Ing. Lenky Ordzovenskej, rod. Neupauerová, nar. 24.12.1981, obaja trvale 
bytom Kišovce 300,059 12 Hôrka, SR ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.  zapísaného na 

liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO 
01 – elektrická prípojka NN a časti stavebného objektu SO 02 – odberné elektrické 
zariadenie – vedenie od rozpojovacej skrine SR4 po elektromerový rozvádzač RE 
v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. 
Štefanom Staroňom, zodp. projektantom, so sídlom: Trieda 1. mája 63/26,052 01 Spišská 
Nová Ves;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby na slúžiaci 
pozemky, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Napojenie 
chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“  ; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej 
osobe vo výkone ich práv z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. 
o energetike v platnom znení, 
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.  
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Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena.     

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

Vecné bremeno – VSD a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadali o vecné bremeno v súvislosti  so stavbou trafostanice v lok. 
slepeckej tlačiarne, navrhujeme zriadiť za odplatu  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – MTS Slepecká tlačiareň“  zriadenie 
vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská   31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 768/2016 
vyhotoveného dňa 10.01.2017 spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, 
IČO: 36 216 801, Erikou Dudášovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 25.01.2017 pod č. G1-12/17:  
- trpieť na pozemkoch v katastrálnom území Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča: parc. č. 

KN-E 7087/2 a parc. č. KN-E 976/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
a parc. č. KN-C 1166 a parc. č. KN-C 1174, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebného objektu SO 01 Silnoprúdové elektrické 
rozvody; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stavebného objektu SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

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 
 

Predaj pozemku a vecné bremeno –VSD a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký– predaj pozemku aj vecné bremeno pod  budúcou trafostanicou už bolo 
schválené v MZ, teraz  bol doručený k tomu  GP na porealizačné zameranie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:   Predaj pozemku 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča , v lok. ul. Pod vinicou – parc. č. KN-C 
2041/87 – zast. pl. a nádv., s výmerou 13 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
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646/2016, vyhotoveného dňa 25.11.2016 spoločnosťou GEODETING s. r. o., so sídlom 
Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801 – L. Majerčíkovou, úradne overeného Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 01.12.2016 pod č. G1-371/16, z pozemku parc. č. 
KN-C 2041/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 17 874 m 2  k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta 
Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Východoslovenskú 
distribučnú, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice, za kúpnu cenu 30 eur/m2 ;v 
súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou kioskovej trafostanice 
s príslušenstvom vo vlastníctve kupujúceho.   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – Úprava TS Obzor, VN, NN“  zriadenie 
vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská   31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2041/2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie 
elektrického vedenia – VN a NN podzemného káblového vedenia označeného ako stavebný 
objekt SO 01 Nové elektrické vedenie a to: 

- v rozsahu podľa geometrického plánu č. 647/2016 vyhotoveného dňa 25.11.2016 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 01.12.2016 pod č. G1-372/16,  umiestnenie 
VN podzemného vedenia;   

- v rozsahu podľa geometrického plánu č. 648/2016 vyhotoveného dňa 25.11.2016 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 01.12.2016 pod č. G1-373/16,  umiestnenie 
NN podzemného vedenia;   

- v rozsahu podľa geometrického plánu č. 122/2017 vyhotoveného dňa 28.03.2017 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 04.04.2017 pod č. G1-94/17,  umiestnenie 
NN podzemného vedenia;   

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 
oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách elektrického vedenia; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

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 
 

Vecné bremeno – VSD a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký – v tomto prípade sa jedná o vecné bremeno v súvislosti s výmenou VN 
káblov popri Hradbách cez serpentíny na ul.Francisciho, navrhujeme to tiež za odplatu 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– 
TS13“  zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie 
stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa v súlade s projektovou 
dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou LiV-EPI, s. r. o., IČO: 35 745 401, so sídlom: 
Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava - Ing. Repkom;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 
oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

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. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného 
bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Vecné bremeno – spol. HELSKE  s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadali o zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie  vecného bremena, 
v súvislosti s prípravou výstavby hál v HPZ 
 
p. Kravecová – ja som nebola tu v utorok, keď sa schvaľoval  ten investor, ja len dúfam, že  to 
už bude reálny investor teraz, aby tam naozaj  zamestnal Levočanov  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO 329 321 ako budúcim povinným 
z vecného bremena a spol. Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO 47211253 ako budúcim oprávneným z vecného bremena podľa priloženej tabuľky, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v súvislosti 
s výstavbou „HELSKE PRODUCT PARK“ trpieť na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Levoča: 
� umiestnenie stavebných objektov podľa priloženej tabuľky; 



17 
 

� trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na dotknuté pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez dotknuté pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebných objektov; 

� zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena. 

na dobu neurčitú, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a bezodplatne  v súlade s Čl. 16, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Levoča, keďže výstavba „HELSKE PRODUCT PARK“ významným 
spôsobom prispeje k rozvoju Mesta Levoča. Obsahom zmluvy bude vydanie súhlasu Mesta 
Levoča ako vlastníka dotknutých pozemkov s realizáciou výstavby stavebných objektov na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča podľa priloženej tabuľky: 
Stavebný objekt (číslo SO a popis) Dotknuté pozemky (parc. č. KN-C) 
SO 04 Areálová komunikácia 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/93, 

4588/94 
SO 05 Spevnené plochy, parkovacie plochy 
a chodníky 

4588/63 

SO 06 NN elektrická prípojka pre SO 01 4588/92, 4588/63 
SO 07 NN elektrické prípojky pre SO 02 
a SO 03 

4588/91, 4588/92, 4588/63 

SO 08 Plynová prípojka 4588/91, 4588/92 
SO 09 Vodovodné prípojky 4588/91, 4588/92, 4588/52, 4588/53, 

4588/32 
SO 10 Splašková kanalizácia 4588/91, 4588/92, 4588/52, 4588/53, 

4588/32 
SO 11 Dažďová kanalizácia 4588/91, 4588/92, 4588/52, 4588/53, 

4588/32 
SO 12 Sadové úpravy 4588/91, 4588/92, 4588/95, 4588/63 

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

Zmena uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa  iba o opravu chyby v uznesení, mali sme tam chybné číslo 
parcely 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:   Zmena uznesenia 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zmenu Uznesenia z 26. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 23.2.2017, č. 26/24, ktorým bol schválený 
predaj pozemku pod stavbou garáže pre Mariána Dzugasa  a to tak, že „parc. č. KN-C 
2888/444“ sa nahradí „parc. č. KN-C 2888/477“. Ostatné časti uznesenia ostávajú v platnosti. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
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Záložné právo k bytom – Karol Pollák, Vojtech Holub, Miroslav 
Karchňák, Viliam Kaleja 
 
Mgr. Drahomirecký – týka sa to už schválených predajov bytov v súlade so zákonom, ale 
kataster tam požaduje doplniť do zmlúv aj záložné právo 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:   Zriadenie záložného práva 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  zriadenie záložného práva na dvojizbový byt č. 1 nachádzajúcom sa na 
prízemí bytového domu súp. č. 1405, vchod č. 1 na ul. Nad tehelňou č. 2 v Levoči, 
postavenom na pozemku parc. č.  KN C 2851 – zast. pl v k.ú. Levoča, z dôvodu povinnosti 
kupujúcich Karola Polláka, rod. Pollák, nar. 19.12.1948 a manž.Boženy Pollákovej rod. 
Lacková, nat. 5.5.1950, obaja trvale bytom: Nad tehelňou č. 2, Levoča,  uhradiť do 14 dní 
nesplatenú časť ceny bytu (pohľadávku) v zmysle par. 18b, ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. 
v platnom znení (t.j. 30%  zrážku z ceny bytu vo výške 416,48 eur), ak prevedú vlastníctvo 
bytu na inú osobu ako na manžela, detí, vnukov alebo rodičov, do 10 rokov od uzavretia tejto 
Zmluvy. Záložné právo sa zriaďuje v prospech predávajúceho - mesta Levoča, za účelom 
zabezpečenia pohľadávky predávajúceho, na dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu 
záložného práva do KN. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:   Zriadenie záložného práva 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na dvojizbový byt č. 1 nachádzajúcom sa na 
prízemí v bytového domu súp. č. 1406, vchod č. 1 na ul. Nad tehelňou č. 3 v Levoči, 
postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2852 – zast. pl. k.ú. Levoča, z dôvodu povinnosti  
kupujúcich Vojtecha Holuba, rod. Holub, nar. 23.11.1950 a manž.Justíny Holubovej, rod. 
Šimoničová, nat. 20.7.1956, obaja trvale bytom: Nad tehelňou č. 3, Levoča, uhradiť do 14 dní 
nesplatenú časť ceny bytu (pohľadávku) v zmysle par. 18b, ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. 
v platnom znení (t.j. 30%  zrážku z ceny bytu vo výške 298,98 eur, ak prevedú vlastníctvo 
bytu na inú osobu ako na manžela, detí, vnukov alebo rodičov, do 10 rokov od uzavretia tejto 
Zmluvy. Záložné právo sa zriaďuje v prospech predávajúceho - mesta Levoča, za účelom 
zabezpečenia pohľadávky predávajúceho, na dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu 
záložného práva do KN. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:   Zmena uznesenia 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 30 z 26. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
23.02.2017, ktorým bol schválený predaj bytu č. 42 nachádzajúceho sa na 5. poschodí 
bytového domu s.  č. 206 (o. č. 57), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2041/4 k. ú. 
Levoča, na ul. Pod vinicou v Levoči a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na 
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spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 168/10000-in 
a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 2041/4 - zastavané plochy a nádvoria, 
s výmerou 612 m2, s veľkosťou 168/10000-in nájomcovi tohto bytu p. Miroslavovi 
Karchňákovi,  rod. Karchňák, nar. 06.06.1978, trvale bytom Pod vinicou 206/57, Levoča za 
kúpnu cenu vo výške 492,3 eurtak, že uznesenie sa doplní o nasledovné: 
MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na  byt č. 42 nachádzajúci sa na 5. poschodí 
bytového domu s. č. 206, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2041/4 k. ú. Levoča 
a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu s veľkosťou 168/10000-in a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-
C 2041/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 612 m2 , s veľkosťou 168/10000-in , v prospech mesta 
Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, spočívajúceho v zákaze 
prevodu vlastníckeho práva k bytu na inú osobu, ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov 
po dobu 10 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu bez súhlasu mesta a to 
na účel zabezpečenia pohľadávky mesta, t. j.  nesplatenej časti ceny bytu - 30% -nej zrážky 
z ceny bytu, ktorú má kupujúci povinnosť uhradiť mestu v prípade, ak prevedie vlastníctvo 
bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov odo dňa uzavretia 
Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to do 14 dní od uzavretia Zmluvy.      
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:   Zmena uznesenia 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 29 z 26. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
23.02.2017, ktorým bol schválený predaj bytu  č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového 
domu s.  č. 1408 (o. č. 5), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. 
Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ktoré sú zapísané na 
liste vlastníctva č. 6181 k. ú. Levoča, ako aj a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 
KN-C 2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in, 
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, nájomcovi tohto bytu  Viliamovi Kalejovi, rod. 
Kaleja, nar. 22.02.1941, trvale bytom Nad tehelňou 1408/5, Levoča za kúpnu cenu vo výške 
321,56 eur tak, že uznesenie sa doplní o nasledovné: 
MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na  byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu s.  č. 1408 (o. č. 5), postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. 
Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, zapísaný na liste vlastníctva č. 
6181 k. ú. Levoča, ako aj na spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-C 2854 - zastavané 
plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in, ktorý je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1 v prospech mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 
00 329 321, spočívajúceho v zákaze prevodu vlastníckeho práva k bytu na inú osobu, ako na 
manžela, deti, vnukov alebo rodičov po dobu 10 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu bez súhlasu mesta a to na účel zabezpečenia pohľadávky mesta, t. j.  
nesplatenej časti ceny bytu - 30% -nej zrážky z ceny bytu, ktorú má kupujúci povinnosť 
uhradiť mestu v prípade, ak prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti, 
vnukov alebo rodičov do 10 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to 
do 14 dní od uzavretia Zmluvy.      
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
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Bezodplatný prevod pozemkov – NDS a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký - ide o vysporiadanie pozemkov  pod stavbami dialnice a privádzača, 
dostávame to do vlastníctva mesta 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:   Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemku zapísanom 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 5381/8 – zast. pl., s výmerou 8488 m2pod stavebným objektom stavby Diaľnice 
D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO 121-00P Preložka poľnej cesty v km 0,282 privádzača, 
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 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:   Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 4490/30 – ost. pl., s výmerou 1141 m2, KN-C 4490/25 – ost. pl., s výmerou 121 
m2,  KN-C 4485/25 – ost. pl., s výmerou 1040 m2 a KN-C 4485/30 – ost. pl., s výmerou 106 
m2 pod stavebným objektom stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO 122-00P 
Preložka  poľnej cesty nad Levočským potokom, 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 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:   Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemku zapísanom 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 4097/7 – ost. pl., s výmerou 3376 m2pod stavebným objektom stavby Diaľnice 
D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek – SO 124-00 Preložka poľnej cesty v km 7,300 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 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:   Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje 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 7157/5 – zast. pl., s výmerou 694 m2, KN-C 7157/6 – zast. pl., s výmerou 205 
m2,  KN-C 4004/26 – ost. pl., s výmerou 2853 m2, KN-C 4004/17 – zast. pl., s výmerou 2059 
m2, KN-C 4183/12 – ost. pl., s výmerou 299 m2 a KN-C 4004/14 – ost. pl., s výmerou 1248 
m2 pod stavebným objektom stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek – SO 125-00 
Preložka  poľnej cesty v km 8,510-8,820 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 
 

Zverenie majetku do správy – MsKS, TS ML 
 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o dokončené práce projektov -  kotolňa v MsKS a projekt 
verejného osvetlenia v meste, a do správy MŠ sa odovzdáva dopravné ihrisko v ich areáli  
 
PaedD. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:   Zverenie  majetku do správy 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení s účinnosťou od 01.07.2017 zverenie správy majetku v k. ú. 
Levoča: dlhodobýhmotnýmajetok –inv. č. 2/823/4 – Rekonštrukcia existujúceho zdroja 
tepla NMP 54,  v obstarávacej cene 66 375,25 eur; oprávky 417 eur; v zostatkovej cene 
65 958,25 eur; do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, 
Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:   Zverenie  majetku do správy 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje uzavretie „Zmluvy o prevzatí majetku mesta (stavby) do správy 
č.18427/2017/PÚ“ (ďalej len „Zmluva“)  medzi mestom Levoča ako vlastníkom 
a Technickými službami mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052 ako 
správcom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: 
- 2/827/VO/1 - VO – Železničný riadok - v obstarávacej cene 55 253,02 Eur; 

- 2/827/VO/2 - VO – Pri likérke - v obstarávacej cene 9 047,20 Eur; 

- 2/827/VO/3 - VO – garáže Za sedriou - v obstarávacej cene 1 538,90 Eur; 

- 2/827/VO/4 - VO – Za sedriou - v obstarávacej cene 16 410,71 Eur; 

- 2/827/VO/5 - VO – Kežmarská cesta - v obstarávacej cene 31 406,62 Eur; 

- 2/827/VO/6 - VO – Lomnická ulica - v obstarávacej cene 11 383, 89 Eur;  

- 2/827/VO/7 - VO – Mengusovská ulica - v obstarávacej cene 3 380,84 Eur; 

- 2/827/VO/8 - VO – Spojovací chodník – sídl. "Západ" a NMP - v obstarávacej cene 15 262,89 Eur; 

- 2/827/VO/9 - VO – ul. Jána Francisciho – č. 30 - 48 - v obstarávacej cene 4 668,10 Eur; 

- 2/827/VO/10 - VO – ul. Jozefa Czauczika - v obstarávacej cene 13 292,81 Eur; 
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- 2/827/VO/11 - VO – ul. Jána Francisciho – č. 4 - 11 -  v obstarávacej cene 14 121,67 Eur; 

- 2/827/VO/12 - VO – ul. Viktora Greschika - v obstarávacej cene 17 027,29 Eur; 

- 2/827/VO/13 - VO – ul. Jána Francisciho – č. 13 - 14 - v obstarávacej cene 33 378,25 Eur; 

- 2/827/VO/14 - VO – Radové garáže – ul. J. Francisciho - v obstarávacej cene 4 504,98 Eur; 

- 2/827/VO/15 - VO – Potočná ul. - v obstarávacej cene 22 317,87 Eur; 

- 2/827/VO/16 - VO – Potočná ul. č. 38 - v obstarávacej cene 2 712,85 Eur; 

- 2/827/VO/17 - VO – ul. Viktora Greschika – rodinné domy - v obstarávacej cene 7 694,50 Eur; 

- 2/827/VO/18 - VO – Námestie Štefana Kluberta - v obstarávacej cene 3 981,12 Eur; 

- 2/827/VO/19 - VO – Popradská cesta - v obstarávacej cene 19 243,23 Eur; 

- 2/827/VO/20 - VO – Probstnerova cesta - v obstarávacej cene 7 021,72 Eur; 

- 2/827/VO/21 - VO – Novoveská cesta - v obstarávacej cene 13 902,95 Eur; 

- 2/827/VO/22 - VO – Prešovská cesta - v obstarávacej cene 7 664, 89 Eur; 

- 2/827/VO/23 - VO – sídl. Rozvoj - v obstarávacej cene 15 639,37 Eur; 

- 2/827/VO/24 - VO – ul. Michala Hlaváčka - v obstarávacej cene 6 649,96 Eur; 

- 2/827/VO/25 - VO – ul. Gašpara Haina a ul. Krátka - v obstarávacej cene 25 238,64 Eur; 

- 2/827/VO/26 - VO – ul. Fraňa Kráľa - v obstarávacej cene 3 077,80 Eur; 

- 2/827/VO/27 - VO – Pod vinicou – rodinné domy - v obstarávacej cene 14 368,57 Eur; 

- 2/827/VO/28 - VO – Pod vinicou – sídlisko - v obstarávacej cene 14 409,22 Eur; 

- 2/827/VO/29 - VO – Okružná ulica - v obstarávacej cene 18 594,62 Eur; 

- 2/827/VO/30 - VO – ul. Pri strelnici - v obstarávacej cene 10 987,73 Eur; 

- 2/827/VO/31 - VO – Štúrova ulica - v obstarávacej cene 17 665,61 Eur; 

- 2/827/VO/32 - VO – ul. Predmestie - v obstarávacej cene 22 038,96 Eur; 

- 2/827/VO/33 - VO – Slavkovská ulica - v obstarávacej cene 8 452,10 Eur; 

- 2/827/VO/34 - VO – ul. Ždiarska - v obstarávacej cene 2 535,63 Eur; 

- 2/827/VO/35 - VO – Kežmarská ulica - v obstarávacej cene 5 071,26 Eur; 

- 2/827/VO/36 - VO – ul. Krivánska - v obstarávacej cene 1 690,42 Eur; 

- 2/827/VO/37 - VO – ul. Gerlachovská - v obstarávacej cene 4 226,05 Eur; 

- 2/827/VO/38 - VO – ul. Lesná - v obstarávacej cene 3 380, 84 Eur; 

- 2/827/VO/39 - VO – ul. Lúčna - v obstarávacej cene 9 326,94 Eur; 

- 2/827/VO/40 - VO – ul. Športovcov - v obstarávacej cene 4 226,05 Eur; 

- 2/827/VO/41 - VO – ul. Sadová - v obstarávacej cene 11 711,05 Eur; 

- 2/827/VO/42 - VO – ul. Pri podkove - v obstarávacej cene 8 898,20 Eur; 

- 2/827/VO/43 - VO – sídl. Pri prameni - v obstarávacej cene 21 047,92 Eur; 

- 2/827/VO/44 - VO – ul. M.R. Štefánika - v obstarávacej cene 10 678,36 Eur. 

T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:   Zverenie  majetku do správy 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie správy majetku s účinnosťou od 01. 07. 2017 v k. ú. 
Levoča, a to pozemku parc. č. KNC 1628/1, s výmerou 2438 m2, v obstarávacej cene 
8 132,43 eur do správy Materskej škole Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom: 054 01  
Levoča, Ulica Železničný riadok 3, IČO 3789405. 
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T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Odpísanie pohľadávky–MsKS 
 
Mgr. Drahomirecký -  MsKS požiadalo mesto o odpísanie pohľadávky, ktorú viedli voči spol. 
Soňa s.r.o., išlo o dlhodobé neúspešné vymáhanie prostredníctvom  exekútora Gergeryho,  súd 
rozhodol o zrušení konkurzu pre nemajetnosť, preto navrhujeme odpísať pohľadávku 
 
PaedDr. Majerský, PhD.  – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:   Odpísanie  pohľadávky 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča, Nám, 
Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, IČO 420 803 12 voči spol. SOŇA, spol. s. r. o. v konkurze, 
Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, IČO 365 111 02 vo výške 6 909,52 eur z účtovnej 
evidencie mesta z dôvodu zrušenia konkurzu na majetok úpadcu pre nedostatok majetku 
(rozhodnutie Okresného súdu Prešov zo dňa 02.05.2017). 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zrušenie uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o uznesenie, ktorým bol schválený  nebytový priestor pre spol. 
Humanitár, ale nakoniec sa rozhodli, že  ho neprevezmú 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:   Zrušenie uznesenia 

Hl. za 12 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenieč. 27/48 zo dňa 27.04.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového 
priestoru, nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 na prízemí vľavo so 
vstupom z dvornej časti objektu, pre neziskovú organizáciu Humanitár n. o., so sídlom 
Škultétyho 19, 080 01  Prešov, IČO: 37886932, na účel zriadenia a prevádzkovania 
skladových a kancelárskych priestorov za nájomné vo výške 10 eur/m2/rok, s účinnosťou od 
1.5.2017, z dôvodu odstúpenia od zmluvy a neprevzatia nebytového priestoru.  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Nájom nebytových priestorov – VOS 
Mgr. Drahomirecký – na vyhlásené súťaže neboli doručené žiadne ponuky 
 

Nájom nehnuteľnosti pre spol. Helske s.r.o. 
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Mgr. Drahomirecký – požiadali nás o nájom nebytových priestorov v areáli HPZ,  chcú 
vrátnicu a jeden skladový priestor, odporúčame to prenajať cez osobitný zreteľ, cena je určená 
v súlade so zásadami hospodárenia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Nájom nehnuteľností pre spol. Helske s.r.o. 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočívajúceho vo významnom rozvoji mesta Levoča uskutočnením stavby 
„HELSKE PRODUCT PARK“, uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Helske, s. r. o. 
Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253 na prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 3358 – vrátnica postavenej na pozemku parc. č. 
KNC 4588/51 k. ú. Levoča na kancelárske priestory s výmerou 26,89 m2 za nájomné 40 
eur/m2/rok a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 2857 – sklad 
oceľových profilov postavenom na pozemku parc. č. KNC 4588/5 k. ú. Levoča na skladové 
priestory s výmerou 325 m2 za nájomné 20 eur/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Dodatok  k nájomnej zmluve – Levotec s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadali nás o rozšírenie  predmetu nájmu, preto sme pripravili 
dodatok k zmluve, čím sa  zvýši  nájomné 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:   Dodatok  k nájomnej zmluve – LEVOTEC s.r.o. 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 4 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 III. „Predmet nájmu“ a Článku VI. „Nájomné a jeho splatnosť, ktoré sa nahrádzajú 
novými článkami v tomto znení: 

Článok III. 
Predmet nájmu 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, 
vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie 
Levoča, okres Levoča, a to stavby „Výrobná hala M4“, súpisné číslo 2848, postavenej na 
pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 4588/6 a stavby „sklad oceľových profilov“ 
súpisné číslo 2857, postavenej na pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 4588/5, 
ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh“ (viď Príloha č. 1), 5 ks 
mostových žeriavov a dráhy pre mostové žeriavy v počte 3 ks.  
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2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa v 
nehnuteľnosti uvedenej v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 
a)Výrobná hala M4, s. č. 2848 
m.č. 1.21 -  priečna hala o výmere 534,95 m2  m.č. 1.08 -  sklad o výmere 7,92 m2  
m.č. 1.22 -  pozdĺžna hala o výmere 1 270,76 m2  m.č. 1.18 -  predsieň WC muži o výmere 6,18 m2 
m.č. 1.23 -  pozdĺžna hala o výmere 1 334,36 m2  m.č. 1.19 -  WC muži o výmere 11,97 m2 
m.č. 1.03 -  chodba  o výmere  4,82 m2   m.č. 1.20 -  upratovačka o výmere 4,89 m2 
m.č. 1.04 -  predsieň o výmere 3,87 m2   m.č. 2.06 -  šatňa o výmere 75,35 m2 
m.č. 1.05 -  sklad o výmere 9,29 m2   m.č. 2.07 -  umyvárka o výmere 38,22 m2  
m.č. 1.06 -  kancelária o výmere 38,22 m2  m.č. 2.08 -  umyváreň o výmere 16,32 m2 
m.č. 1.07 -  predsieň o výmere 4,62 m2   m.č. 2.09 -  šatňa o výmere 19,19 m2 
s výmerou spolu 3 380,93 m2.  
b)sklad oceľových profilov s. č. 2857 
m.č. 1.02 – sklad o výmere 275,00 m2 
(ďalej len „Predmet nájmu“) 

 
Článok VI. 

Nájomné a jeho splatnosť 
1. Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 90 023,25 eur (slovom: 

deväťdesiattisícdvadsaťtri eur a dvadsaťpäť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť 
nájomné vo výške podľa tohto odseku od 01.07.2017. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 7 501,94 eur (slovom: sedemtisícpäťstojeden eur a deväťdesiatštyri 
centov), splatných vždy  do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, 
za ktorý sa  nájomné platí.   

3. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi nájomné bezhotovostným prevodom peňažných 
prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Nájomné sa 
považuje za zaplatené pripísaním peňažných prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa.   

4. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dojednané nájomné bez akéhokoľvek práva na 
zrážky alebo jednostranné započítanie akejkoľvek pohľadávky zo strany Nájomcu. 

5. Ak sa Nájomca dostane do omeškania so splnením jeho povinnosti platiť Prenajímateľovi 
nájomné v sume a v lehotách dojednaných v tomto článku Zmluvy je Prenajímateľ 
oprávnený uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

6. V sume nájomného je zahrnuté aj užívanie zariadenia „výrobnej haly M4“ a to najmä: 5 ks 
montážnych žeriavov inv. č. 934,1025,1026, 1027 a 1028, dráhy pre montážne žeriavy 3 ks, 
závesné háky.  

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015, 
Dodatku č.  2 zo dňa 17.12.2015 a Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017 ostávajú nezmenené. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
 
Mgr. Drahomirecký – VSD a.s. sa obrátila na mesto s požiadavkou uzavrieť takéto 
memorandum, je to vlastne dohoda o tom, že  mesto bude zohľadňovať výšky náhrad za 
vecné bremená, ako prípady osobitného zreteľa,  aby to mali bezodplatne, argumentujú  tým, 
ako je uvedené v materiály, sú tam rozpísané, 

- MR nesúhlasila 
 
p. Rosina – aké výhrady mala MR? 
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PhDr. Mgr. Cvoliga -  MR je kolektívny orgán, ale to sa musíš individuálne pýtať 
jednotlivých členov rady, ja za seba  poviem, mne sa to zdá nevyvážené, poplatky za 
distribúciu inkasujú, oni tvrdia, že nie sú povinní investovať do výmeny, ale myslím, že je to 
vo verejnom záujme aby VSD investovala 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – len teraz čo sme tu dnes schvaľovali tie vecné bremená pre nich, je 
cca 15 tis. eur, 
- A máme tu ďalšiu žiadosť, chcem dnes iba tak neoficiálne  informovať o tej požiadavke, 

ide o Spišský  Hrhov, majú tam veľký problém s vodou, nízky tlak vody, sú odkázaní  aby 
brali  vodu z Levoče, a môžu brať, vyšlo  by to za ten vodovod z Levoče cca 100 tis. eur, 
no ale hovoril som so starostom, a oni sú ochotní dať maximálne 10 tis. eur, tak bude na 
nás, voda je potrebný zdroj pre život, či  budeme ochotní výjsť im   v ústrety za takú cenu 
ako chcú, vy musíte súhlasiť 

- VSD je štátny podnik, subjekt, ale obce nie sú podnikateľský  subjekt 
 
Ing. Vilkovský – VSD  a ich kalkulácia ceny všetko  obsahuje, ja nevidím dôvod také 
memorandum, keď si pozriete ich výstupnú cenu, tak vidíte že aj vecné bremená tam sú 
 
PaedDr. Majerský – ale to nebude tak, že každá vec bude grátis,  každá vec  bude na 
rozhodnutí MZ 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – som sa ich pýtal, že akú protihodnotu  tým získame, vravel, že 
zainvestujú do sieti, repas,  investičný plán 
 
MUDr. Ščurka -  slovo „memor“ je od slova „pamätať“, mať dobré vzťahy s tým, čo tu niečo 
robí, týmto len deklarujeme, že budeme dobre spolupracovať, ja nevidím  toto ako problém 
 
p. Lorko – pozri bod č. 6 toho memoranda, vzdáme sa toho príjmu 
 
MUDr. Ščurka -  ale je to na nás, nie je to záväzný dokument, ale či to schválime alebo nie 
 
Ing. Vilkovský, MBA – no keď už bude také memorandum, tak už potom sa bude inak  jednať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – niektoré mesta to už majú schválené, Snina, Prešov 
- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:   Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 

Hl. za 2 proti  0 zdr12  nehl. 0 = nes chv álené 
 
MZ neschvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 a spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 podľa 
priloženého návrhu (príloha č. 2 a 3). 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 

3. Zmena rozpočtu č.3 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Olekšáková – predniesla  zmenu rozpočtu  podľa písomného materiálu, konkrétne 
položky navýšené, znížené 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ku zmene rozpočtu mám  poslanecký návrh, 

- Ohľadom  rekonštrukcie  ihriska máme trošku komplikácie, schválili sme na to sumu 
18 tis.eur, ale  bola u nás kontrola  ŠOI a na základe  výsledkov  musíme to trochu 
upraviť,  zistilo sa, že   niektoré prvky sú po dobe životnosti a z hľadiska technického 
a bezpečnostných  parametrov musíme   zakúpiť  niektoré nové časti,  

- V tejto súvislosti  navrhujem upraviť rozpočet, poprosím na monitor vysvietiť môj 
poslanecký návrh, 

- Ďalej navrhujem,  aby sme zmenili financovanie investičných akcií, lebo my sme ich 
plánovali kryť z predaja nehnuteľnosti, ktoré však dnes neprešli, preto  aby sme to  
prijalo ako nejaký poradovník investičných akcií 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ušetrené peniaze sú zo súťaží, čo sme súťažením  ušetrili 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – poprosím ešte ukázať na monitore graf, kde máme  výdavky na 
komunikácie , ktoré išli  v jednotlivých rokoch, 

- Sme  konfrontovaní, každý si žiada cesty, preto dávam do pozornosti  tento prehľad 
výdavkov, každý rok to navyšujeme, no ako vidíte v r. 2017 tu máme sumu 692 tis. 
Eur, takže trend je dobrý, je to slušná suma, no ale nedá sa robiť všetko, ten tlak 
verejnosti  je, nedá sa všetkému  vyhovieť,   aj keď tie požiadavky sú  opodstatnené, 
ale  máme priority, musí byť poradovník 

 
PhDr. Vira – ja by som tu chcel pripomenúť ten chodník na Novej ul., opakujem to, ale vždy 
sa to odkladá, je to odporný chodník, ľudia tam ani nechodia,  iba nadávajú, takže ja mám 
pripomienku, zaradiť aj tento  chodník do programu rekonštrukcie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ja súhlasím, dookola sa opakuje, žiaľ je to tak, pamiatkári, 
obmedzenia 
 
p. Čurilla – ale tie peniaze na cesty, ktoré išli  na cesty tak sú kryté z predaja majetku alebo 
z úveru,  
- my musíme koncepčne  riešiť, nakumulovať zdroje  a kryť to z bežných  výdavkov, 
vygenerovať prebytok rozpočtu, aby to bolo systémové 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ja neviem ešte ako ušetriť inak, ako tak, že na bežné výdavky 
dáme oveľa menej, je tam polovica ako to bývalo, veď my šetríme 
 
p. Rosina – chýba nám taká prísna plánovitosť, lebo my preskakujeme, a dobieha nás to, musí 
byť striktný plán, a musíme ho dodržať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – plánovať áno, ale  v danom čase sa riešia veci, aktuálne potreby, 
každý nám tu chodí kričať, a požadovať tie svoje úseky, cesty, aj keď je tam len málo domov, 
ale aj oni chcú mať urobené,  všetko vyhovieť sa nedá, dáme historicky najviac a stále je to 
málo 
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p. Kravecová -  no a ja tiež požadujem rekonštrukciu ul. Predmestia, tiež mám požiadavku, ja 
to stále opakujem, no všetci ste ma už predbehli, niekto len raz povie a už to vidíme na 
najbližšej úprave rozpočtu, takže ja žiadam dať na prvé miesto ul. Predmestie, 

- mali ste osloviť p. Krajňáka, aby povedal približne aký je tam predpoklad, koľko by to 
asi stálo 

 
Ing. Krajňák -  problém  je financovanie, nie urobiť to,  my sme iba odhady robili, to sú iba 
plošné výmery  odhady, nemáme na to PD 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ale pozor, aj teraz tie cesty čo tu máme plánované, to sú iba makadam, 
nie asfalt, iba Ruskinovská ul.  tam je rátané už na celý cestný kufor 
 
Ing. Vilkovský – ja mám požiadavku na najbližšie zasadnutie MZ informovať  o položke 
„občianska vybavenosť“,  na bývanie to ide hore, zaujíma ma, čo  je v tých výdavkoch, v tých 
čiastkach 
 
Mgr. Drahomirecký – asi to bude súvis s opravou  objektu Žel. Riadok, tam je to 
opotrebované, idú  tam veľké stavebné práce, a dodávateľsky sa robia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať, najprv o poslaneckom 
návrhu  
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 3 – poslanecký návrh 

Hl. za 11 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu :  V kapitálových 
výdavkoch položkového rozpočtu presun výdavkov takto: 

• zvýšiť výdavky na akciu Detské ihrisko + 6 600 eur 
• znížiť výdavky na akciu Chodník – mestský cintorín -2 000 eur 
• znížiť výdavky na akciu Cesta – Mariánska hora - 4 600 eur     

 
V programovom rozpočte presun výdavkov medzi programami nasledovne: 

• Program 7 Komunikácie                                                         - 6 600 eur 

• Prvok 7.2.2. Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest           -4 600 eur 

• Prvok 7.2.1. Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov - 2000 eur 
 

• Program 12 Prostredie pre život        + 6 600 eur 

• Podprogram 12.5 Detské ihriská           + 6 600 eur 

 
Zmeniť štruktúru čerpania investičného fondu nasledovne: 
Detské ihrisko           6 600 eur 
Chodník – mestský cintorín         8 000 eur 
Cesta – Mariánska hora       19 400 eur 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za 12 proti  0 zdr0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatrenie č. 3/a, 3/b, 3/c,  mesta Levoča na 
rok 2017 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:   Použitie prostriedkov investičného fondu 

Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške   
74 071 eur na: 
 -    projektovú dokumentáciu 40 000  eur   

- rekonštrukciu hradobného opevnenia 35 000 eur 
- projekt Modernizácia zberného dvora – zníženie o 929 eur  

T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:   Plán zdroja krytia investičných akcií 

Hl. za 12 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje financovanie  investičných akcií  

- Prístupová cesta Garáže Západ       56 516 eur 
- Železničný riadok – cesta - garáže 16 000 eur 
- Za sedriou – cesta      55 000 eur 
- Ruskinovská ulica – cesta             122 500 eur 

SPOLU                                          250 016 eur  
realizovať z prostriedkov  z predajanehnuteľnéhomajetkumestaLevoča. 

 

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

4. VZN ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel počas Mariánskej púte 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – predkladáme VZN k Mariánskej púti, ktorým je upravené státie, parkovanie, 
a je to z dôvodu  úspešného dopravného zvládnutia celej akcie 
 
PhDr., Mgr. Cvoliga -  ja len na vysvetlenie pár slov, že toto nariadenie upravuje iba státie, 
parkovanie, odťahovanie, ale my máme ďalšie VZN  o trhových miestach, ktoré určuje  
konkrétne miesta, časy, nájomné v zmysle Zásad hospodárenia, 

- Ale výber parkového počas púte  je určené v Cenníku služieb TS ML, ktoré 
schválilo MZ 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – tento rok sme neplánovali  vyberať parkové, ale  štátna polícia nás 
upozornila, a považuje to za  regulatívum tejto akcie, plus doplníme ešte aj monitorovanie  
tých parkovacích miest cez policajtov na motorke, aby bol prehľad kde sa ešte dá  parkovať 
 
PaedDr. Repaský – parkovné 10 eur za autobus?  Sa mi zdá, či to nie je aj málo 
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PhDr. Mgr. Cvoliga -  je to vec diskusie, ale vravím, teraz neschvaľujeme ceny parkovného, 
to by sa musel otvoriť cenník, tak možno dobudúcna to prehodnotiť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:   VZN č. 2/2017, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 
01.07. – 02.07. 2017. 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 

MZ  berie na vedomie, že k VZN č. 2/2017, ktorým sa upravuje státie,parkovanie a 
odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v 
dňoch 01. 07. – 02.07. 2017 neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:   VZN č. 2/2017, ktorým sa upravuje státie, parkovaniea odťahovanie 
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 
01.07. – 02.07. 2017. 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje VZN č. 2/2017  ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 01.07. – 
02.07. 2017. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 

5. Smernica  o postupe zadávania zákaziek 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Krajňák – smernicu o VO sme aktualizovali v súvislosti s novelou zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorou sa menia limity pre bežne dostupné tovary s uplatnením el.trhoviska z 5 
tis. eur na 15 tis. eur, a spodný limit  na zákazky s nízkou hodnotu sa mení  na 150 tis. eur , 

- My sme si  tento spodný limit sprísnili, a dali sme, že od sumy 25 tis. eur už 
budeme zverejňovať  na  webovom sídle zákazky, aby sa mohli  o ne uchádzať čo 
najviac záujemcov 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – je to ďalší krok k väčšej transparentnosti, takže ktokoľvek sa môže 
hlásiť do našich súťaži 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:   Smernica  Mesta Levoča č. 10/2017  o postupe zadávania podlimitných 

zákaziek s využitím elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s 
nízkou hodnotou. 

Hl. za 12 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje Smernicu Mesta Levoča č. 10/2017 o postupe zadávania podlimitných 
zákaziek s využitím elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s nízkou 
hodnotou podľa predloženého návrhu. 
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T. ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
 

6. Projekt – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 
Francisciho 8 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová –ide o vstup do projektu, uchádať sa o prostriedky na rekonštrukciu MŠ 
Francisciho, išlo by o zateplenie fasády, zateplenie strechy 
 
p. Kravecová – bývam tam, poznám situáciu, je to najvyšší čas robiť tú budovu, no zišlo by sa 
aj v záhrade povymieňať  nejaké prvky, ktoré sú už tiež zastaralé 
 
p. Čurilla – teraz sa ale ukazuje, že ten náš kontrakt s dodávateľom tepla asi nebol šťastný 
 
Mgr. Lazorová – úspora bude 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – museli sme vymeniť tie okná, aj tie chodby urobiť 
 
Ing. Vilkovský – podmienky zníženia energetickej náročnosti? Čo s tým? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – výsledok by mal byť úspora, no budeme sa musieť vysporiadať 
s koncesiou, zatiaľ  to je výhodné, je v prospech mesta 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho 

č.8, Levoča“ 
Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 

 
MZ   schvaľujepredloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Slovenskú inovačnú 
a energetickú agentúru, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava v rámci výzvy OP KZP-PO4-SC431-
2017-19 na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, 
Francisciho č.8, Levoča, ktorý je realizovaný Mestom Levoča. 
T. ihneď      Z: Mgr. Lazorová 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho 

č.8, Levoča“ 
Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T. ihneď      Z: Mgr. Lazorová 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho 

č.8, Levoča“ 
Hl. za 10 proti  0 zdr0  nehl. 1 
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MZ schvaľuje finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu 
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča vo 
výške maximálneho celkového spolufinancovania projektu 5% (39 080,57) EUR zo strany 
mesta Levoča  z celkových oprávnených výdavkov  (781 611,35) EUR. 
Celkové výdavky na projekt (100%):                                                                       781 611,35 EUR                                                                            
Požadovaná dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia (95%):  742 530,78 EUR              
Spolufinancovanie - Mesto Levoča –žiadateľ  (5%) :                                     39 080,57  EUR                                                              
T. ihneď      Z: Mgr. Lazorová 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
 

7. Projektové zámery: 
- Vodná nádrž Levoča, revitalizácia rekreačného areálu 
- Prestavba vnútro bloku sídl. Rozvoj 
- Veža Baziliky sv. Jakuba 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová -  predkladáme tri zámery vstupov do projektu o ktoré sa chceme uchádzať,  
všade je 5% spoluúčasť mesta 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  sú to iba zámery, teda či môžeme ďalej rokovať  s poľským partnerom, 
bude potrebné upraviť projektovú dokumentáciu čo sme už mali na tú našu vodnú nádrž 
urobenú, musíme hľadať myšlienkové prepojenie s Poľskom 
 
p. Kravecová – som rada, že konečne aj vodná nádrž prišla na rad, je to plus pre Levočanov, 
aby to nechátralo, verím, že to aj výjde 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:   Projektový zámer – Vodná nádrž Levoča – revitalizácia rekreačného areálu 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľujevstup do prípravnej fázy spravovania projektového zámeru Vodná nádrž 
Levoča – revitalizácia rekreačného areálu na predkladanie ŽoNFP v rámci   výzvy 
vyhlásenej  v  Programe Interreg V-A- Poĺsko –Slovensko – 2014-2020 (termín výzvy 
september 2017). 
T. ihneď      Z: Mgr. Lazorová 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 49 
K bodu:   Projektový zámer – Prestavba  vnútro bloku sídlisko Rozvoj Levoča 

Hl. za 12 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovania   projektového zámeru Prestavba 
vnútro bloku sídlisko Rozvoj Levoča na predkladanie ŽoNFPv rámci  výzvy 
vyhlásenejOperačným programom Kvalita životného prostredia (termín uzávierky 28.9.2017). 
T. ihneď      Z: Mgr. Lazorová 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 50 
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K bodu:   Projektový zámer – Veža Baziliky sv. Jakuba a aplikačné systémy na podporu 
cestovného ruchu 

Hl. za 12 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vstup do prípravnej fázy spravovania projektového zámeru Veža Baziliky sv. 
Jakuba a aplikačné systémy na podporu cestovného ruchu v rámci   výzvy vyhlásenej  v  
Programe Interreg V-A- Poľsko –Slovensko – 2014-2020 (termín uzávierky 29.9.2017). 
T. ihneď      Z: Mgr. Lazorová 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  

 
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Rusnáčiková – predkladám plán kontrol na druhý polrok, okrem stálych úloh  to budú 
kontroly zamerané na čerpanie mimorozpočtových  zdrojov-fondy mesta,  poskytnuté dotácie 
z rozpočtu mesta, výdavky rozpočtu,  a aj vzhľadom na celospoločenský dopyt bude kontrola 
odmeňovania zamestnancov MsÚ, a ešte  kontrola zameraná na prijaté opatrenia 
z vykonaných kontrol za obdobie od r. 2012 

- Ak máte ešte nejaké požiadavky nech sa páči 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:   Plán kontrolnej činnosti na  rozpočtové obdobie II. polrok 2017 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2017 podľa 
predloženého návrhu.  
T: ihneď       Z: Mgr. Rusnáčiková 

 
9. Informácia o stave školstva 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  krátku informáciu predloží vedúca odd. ŠSVaZ, zasadala Mestská 
školská rada, takže máme informácie 
 
RNDr. Gerčáková – na nový školský rok máme zapísaných do 1.ročníkov spolu  163 detí za 
všetky školy, sú v tom aj odklady, prijatých   do 1. Ročníkov  je spolu 140 detí,  celkovo 
máme na školách 60 tried, čo je pokles o 3 triedy  oproti  tomu roku, celkový počet žiakov na 
školách bude pre nový šk. rok 1316, toho roku sme mali počet 1338 

- MŠ: od septembra  bude spolu 445 detí,  toho r. bol počet 441  
- ZUŠ: zapisaných na nový šk.rok je 1067  žiakov, je to približne  ako teraz 

 
p. Kravecová – viem, že  teraz na ZŠ Francisciho je oveľa viac  detí prihlásených do 
1.ročníka, a to je aj preto, že súkromná škola odchádza do Gymnázia, 

- mňa prepustili,  lebo že nemali dosť detí, teraz  odchádzajú zasa dve učiteľky, 
jedna  sama, druhá po materskej sa nemôže vrátiť,  znižujú tam stavy  a pritom je 
detí dosť, tam treba nultý ročník,  funguje to tam nefér, treba zmenu, nenapreduje  
to k dobrému, stále sa menia kolektívy tried, je to tam nestabilné, rodičia štrajkujú, 
zdá sa mi, že pre vzdelávanie detí by tam trebalo inak robiť 
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RNDr. Gerčáková -  do 1. Roč. bolo minulý rok zapísaných 37 detí, teraz je 61, z toho je ale 5 
odkladov, triedy sa spájajú na I. stupni, lebo  sa musia dodržať zákonné limity, 

- Čo sa týka prepúšťania, tak tá pani po materskej dovolenke, to bolo v pláne už  na 
konci minulého šk.roka, problém je odbornosť, ktorú musíme dodržovať , a tá 
druhá učiteľka dala výpoveď sama, je to jej rozhodnutie, 

- K tomu len toľko, že škola je samostatný právny subjekt, treba sa v tej veci obrátiť 
na riaditeľa školy, alebo na Radu školy 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga–z komplexného hľadiska môžem povedať, že ZŠ Francisciho za 
posledný rok vykonala  najväčší progres, bývalé vedie neadekvátne reagovalo, teraz klobúk 
dole čo vykonalo  toto vedenie, docielili aj presun súkromnej školy, docielili navýšenie počtu 
zapísaných detí do 1.ročníka, čiže to svedčí o kvalite zamestnancov,  je tam 100% nárast detí, 
stabilizácia nastala 

- A čo sa týka týchto vnútorných vecí, treba to nechať na vedenie školy, sú právny 
subjekt, je tam Rada školy 

 
PaedDr. Majerským, PhD.  – hlási sa o slovo ešte ako občan p. Adamkovič, nech sa páči 
 
p. Adamkovič – ďakujem, nebudem už reagovať,  pán zástupca už povedal čo  bolo treba 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:   Informácia o stave v školstve 

Hl. za 12 proti 0  zdr0  nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie  informáciu o stave v školstve na území mesta Levoča. 
T: ihneď       Z:  RNDr. Gerčáková 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
 

10. Interpelácie 
 
p. Čurilla–ten bar na ul. G. Hermana, je tam nebezpečná situácia, treba to riešiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – my ako mesto nevieme zakázať prevádzku, nájomca je p. Mižigár zo 
Žehry, je v nájme u súkromníka, voči mestu má iba ohlasovaciu povinnosť o prevádzkovej 
dobe, ak by sme  chceli skrátiť otváracie hodiny, tak  cez VZN a plošne by to platilo pre 
všetky prevádzky,  my to monitorujeme, zdokumentovávame 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – čím viacej sťažností, petícií na túto prevádzku, tým ľahšie bude 
niečo s tým robiť, aby sme mali v rukách argumenty 
 
PhDr. Vira -  je tam veľký problém, vyhrážky, strach, je to nežiadúce v meste  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  nie je to jednoduché,  uvedomujeme si problém,  ale iba cez občiansky 
tlak to pôjde, možno nejaké žaloby 
 
p. Čurilla – vážna situácia je tam ozaj 
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p. Lorko – čo keby mesto skúsilo nejaký oficiálny list  zaslať tomu majiteľovi domu, nejakú 
žiadosť,  upozorniť ho na taký problém 
 
p. Kraveová -  mňa oslovili občania z Rozvoja, že sa tam parkuje na zeleni a ničí sa tak 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – na sídl. Rozvoj máme najviac zelene, ale my budeme nútení ju na 
niektorých miesta zrušiť, lebo tam nie sú  parkoviska, ľudia nemajú kde parkovať 
 
p. Čurilla -  chcem sa opýtať na ten list od p. Uhrinovského, mali sme to  na MR, s tým, že  sa 
to posunie do MZ a nič tu nebolo o tom, obrátili sa oficiálnym listom na MZ, treba  zaujať 
postoj k tomu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nemáme financie na túto stavbu zatiaľ 
 
Ing. Vilkovský -  k tomu návrhu poslať  list vlastníkovi  toho domu, treba byť veľmi opatrní, 
lebo nakoniec to môže tomu nájomcovi predať , lebo ako všetci vieme, počet  domov čo oni 
skupujú sa zvyšuje celkovo po okolí 
 
p. Čurilla -  o tú požiadavku Uhrinovského,  treba  to  dať  pri najbližšej úprave  do  rozpočtu 
a riešiť situáciu 
 
MUDr. Ščurka -  aký je stav s plánovanou rekonštrukciou Košickej brány? 
 
Ing. Krajňák -  prebieha ešte ponukové konanie,  predpokladáme  odovzdanie staveniska na 
september 2017 
 
p. Rosina – čo sa týka toho problému na ul. G. Hermana, znamená to jediné, a to je posilniť 
políciu, to je jediná možnosť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ten list p. Uhrinovského  dáme  do programu  na zasadnutie MZ 
17.7.2017 
  

11. Záver 
 

Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 29. zasadnutie MZ. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Lorko   ............................................. 
 
PhDr. Ľubomír Vira  .............................................. 
 
 
V Levoči dňa 22.6.2017 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
 
 
 PaedDr. Milan Majerský, PhD.   PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
       primátor mesta        zástupca primátora 
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