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0Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 

č. 30 
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 17. júla  2017 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti 0  zdr  2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: : PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Ing. Ján Babej, 
Miroslav Dunčko  
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 14 proti  0 zdr  2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Mgr. Ladislav Ogurčák, MUDr. Martin Tkáč  
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti 0  zdr  1  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej – doplniť program 
rokovania MZ  o bod „Rekonštrukcia ul. Predmestie.“  
 T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kúpa a nájom nehnuteľností 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 2351/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2 

v lok. ul. Pri podkove v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
19/2017, vyhotoveného dňa 26.06.2017 Ing. Milošom Kršjakom – Data GEO, IČO: 
10767258, Sp. N. Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom 
dňa 28.06.2017 pod č. G1-189/17 z pozemku parc. č. KN-C 2351 – zast. pl. a nádv.,  
s výmerou 1 615 m2 k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1973 k. ú. Levoča, od 
Slovenskej republiky, správcu Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, IČO: 00003328 za kúpnu cenu 31,29 eur/m2 . 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kúpa a nájom nehnuteľností 

 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. 
ul. Pri podkove: 
- časť parc. č. KN-C 2352/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 236 m2 ,  
- časť parc. č. KN-C 1074/15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 15 m2 ;  
označených geometrickým plánom č. 39/2017 vyhotoveným dňa 29.06.2017 Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637, Zimná 2547/107, Sp. N. Ves, parc. č. KN-C 2352/9 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 251 m2 ; 
- parc. č. KN-C 2351/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2  ; 

pre spoločnosť M&B – BAU, s. r. o. , IČO: 50 034 421, so sídlom Jamník 130, Liptovský 
Hrádok na účel realizácie stavby CHODNÍK „PRI PODKOVE“ V LEVOČI a to v súvislosti 
so stavbou „Obchodné centrum Levoča – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“, na 
dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, 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 v tom, že: 

- zrealizovanie výstavby chodníka pre peších bolo podmienkou v zmysle stavebného 
povolenia mesta Levoča č.: SÚ 115/2909/2016/Dzá  zo dňa  03.02.2016, ktorým bola 
povolená realizácia stavby „Obchodné centrum Levoča – spevnené plochy – parkoviská 
a komunikácie“; 

- pozemky budú významne zhodnotené a výstavba stavby „CHODNÍK „PRI PODKOVE“ 
V LEVOČI“ prispeje k rozvoju mesta.  

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kúpa a nájom nehnuteľností 

 

Hl. za 15 proti  0 zdr 1    nehl. 0 
 

MZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o nájme, predmetom ktorej je budúci 
nájom časti pozemku parc. č. KN-C 3240/9 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Levoča s výmerou cca. 
300 m2 pre hokejový klub HK Spiš Indians, Pri podkove 5, 054 01 Levoča, IČO: 42419981 na 
účel vybudovania šatní a zázemia pre svoju činnosť s tým, že podmienkami pre uzavretie 
zmluvy o nájme sú získanie právoplatného stavebného povolenia pre HK Spiš Indians na 
uvedený účel, získanie dotácie na uvedený účel z verejných rozpočtov a doloženie 
geometrického plánu na predmet nájmu, ktorý budúci nájomca zhotoví na vlastné 
náklady. Nájomné je určené na 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča. Prenechanie predmetu nájmu na 
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uvedený účel do užívania nájomcovi bude v orgánoch Mesta Levoča schvaľované ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že ide o pozemok priľahlý k stavbe Tréningovej 
haly, ktorý je svojou polohou vhodný na uvedený účel, čím sa významným spôsobom zlepšia 
kapacitné možnosti a podmienky pre ďalší rozvoj činnosti hokejového klubu HK Spiš Indians. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 11 proti  2 zdr 4    nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 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 schvaľuje  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 
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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; 
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 
 

UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 12 proti 1  zdr   3 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 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 schvaľuje  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; 
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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 – 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 
 

UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 16 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 1389/13 – 
zast. pl. a nádv. s výmerou 168 m2, oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1389/1 – ost. pl. 
s výmerou 23 467 m2 v lokalite sídl. Pri prameni, k. ú. Levoča na podklade Geometrického 
plánu č. 33981302-40/2017 na oddelenie pozemku p. č. 1389/13, vypracovaného Jánom 
Buríkom (IČO: 33981302) dňa 30.06.2017 pre SR v správe Ústavu na výkon trestu odňatia 
slobody, Nám. Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča, IČO: 738425, za kúpnu cenu vo výške 
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20,00 eur / m2, stanovenú v súlade s Článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že tento pozemok je pre kupujúceho nevyhnutný z dôvodu realizácie 
rekonštrukčných prác na objekte v jeho vlastníctve (oprava a zateplenie fasády objektu). 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 12 proti 0  zdr  2  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ JUDr. Lýdie Budziňákovej: v súvislosti so 
stavbou „Vodovod Spišský Hrhov“  zriadenie vecného bremena v prospech Obce Spišský 
Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 329592 ako oprávneného z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:  

- trpieť na pozemkoch  parc. č. KN-C 2010, 2117/6, 7113/1, 8336/7, 8336/24, 8403, 8404 a 
KN-E 2522, 2603, 7113 vo vlastníctve mesta Levoča, k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavebných objektov SO 01 Prívodné potrubie, SO 02 Automatická čerpacia 
stanica, SO 03 NN prípojka k AČS a SO 04 Odberné elektrické zariadenia v súlade 
s projektovou dokumentáciou č. 2794/2016, vypracovanou spol. ISPO spol. s r. o. 
inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Vodovod 
Spišský Hrhov“; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena 

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m
2
 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení v splátkach 10 000 eur ročne do 
úplného splatenia. 

Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena.   

  T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

UZNESENIE č. 11 
K bodu: Prenájom nebytových priestorov 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  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 
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„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. 2848 – výrobná hala M4, postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 4588/6, k. ú. Levoča, na kancelárske priestory o výmere 333,27 m2, 
za nájomné 40 eur/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou jeden mesiac. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

UZNESENIE č. 12 
K bodu: Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v 
obstarávacej cene 30 342,37 eur. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 

K bodu: Zahájenie procesu vydania VZN mesta o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Levoča. Zahájenie procesu vydanie VZN 

mesta, ktorým sa mení VZN mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča 

Hl. za 15 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia 
mesta o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levoča, 
ktoré nahradí všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2007 o predajnej 
a prevádzkovej dobe, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

T: ihneď                                   Z: Ing. Lisoňová 

                                                                                                    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 14 

K bodu: Zahájenie procesu vydania VZN mesta o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Levoča. Zahájenie procesu vydanie VZN 

mesta, ktorým sa mení VZN mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča 

Hl. za 15 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
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MZ  schvaľuje zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia 
mesta, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2013 o podmienkach 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča, v súlade 
s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 

                                                                                                    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 15 

K bodu: MAS LEV – výška členského príspevku na obdobie rokov 2015-2022 

 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0   nehl. 0 

MZ schvaľuje  fixnú výšku členských príspevkov 0,50 eur/osoba /rok a pohyblivý členský 
príspevok vo výške 3% zo sumy schválených a podporených projektov počas obdobia 2015-
2022 ako spolufinancovanie programu VZ MAS LEV.  
T: ihneď         Z: Mgr. Lazorová 

    Ing. Olekšáková 

     PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 16 

K bodu: Rekonštrukcia ul. Predmestie 

    Hl. za  13 proti 0  zdr. 0 Nehl.0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Jána Babeja – spracovať technický návrh 
a rozpočet na odvodnenie chodníka medzi Slavkovskou ulicou a ul. Predmestie. Súčasťou 
technického návrhu bude aj vybudovanie chodníka.  

T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 

 


