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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  21. septembra 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský, PhD. privítal  poslancov a na úvod vyzval  
všetkých prítomných  k minúte ticha na počesť nebohého poslanca MVDr. Antona 
Drahomireckého.  Následne otvoril 31. zasadnutie MZ v Levoči, konštatoval 
uznášaniaschopnosť a ospravedlnil  neprítomnosť poslancov Jána Lorka a JUDr. Lýdie 
Budziňákovej.  Navrhol členov návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky, poslancov vyzval na 
možnosť doplnenia programu. Návrh na doplnenie programu bol predložený od poslankyne 
Anny Kravecovej, a to aby v rámci bodu „zmena rozpočtu č. 4“ bol aj návrh na prípravu 
rozpočtu  na odvodnenie a vybudovanie  spojovacieho chodníka na Predmestí – Czauczika – 
Slávkovska ul.; Ing. Vilkovský navrhol  bod „návrh na zníženie počtu členov mestskej rady“ 
presunúť  za bod nakladanie s majetkom mesta; a primátor ešte navrhol aby „Memorandum 
VSD“ bol vzhľadom na osobnú prítomnosť zástupcov spol. VSD a.s. prerokovaný pred 
bodom nakladanie s majetkom mesta.  Po všeobecnom súhlase poslancov dal hlasovať 
o programe aj so zmenami a doplnením.  

UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  PaedDr. Ľubomír Repaský, p. Miroslav Dunčko,  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 15 proti 0  zdr   1  nehl. 0 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  p. Pavol Rosina, MUDr. Jana Suráková. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  0 zdr  1 nehl. 1 
MZ schvaľuje program rokovania MZ so zmenou a doplnením: 
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- K bodu „Zmena rozpočtu č. 4“ zahrnúť  návrh na prípravu  rozpočtu  na odvodnenie 
a vybudovanie spojovacieho chodníka na Predmestí – Czauczika – Slávkovská ul.  
(návrh  poslankyne p. Anny Kravecovej), 

- Bod  „Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady“ presunúť za  bod nakladanie 
s majetkom mesta ( návrh poslanca  Ing. Miroslava Vilkovského), 

- „Memorandum  VSD a Mesta Levoča “ presunúť  za bod kontrola plnenia uznesení 
(návrh primátora mesta). 

 T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 

1. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva 
2. Informácia o zániku mandátu poslanca a nastúpenie 

náhradníka 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nástupnícke právo poslanca má Šimon Jeseňák, M.A., ktorý si už 
prevzal osvedčenie o zvolení poslanca, teraz je potrebné zložiť poslanecký sľub ako to 
predpisuje zákon 
 
 Následne prebehol  slávnostný akt – zloženie poslaneckého  sľubu  Šimona Jeseňáka, 
primátor mesta mu poblahoželal a pokračovalo riadne rokovanie. Primátor dal hlasovať 
o uzneseniach súvisiacich so zánikom mandátu a nastúpení náhradníka. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Informácia o zániku mandátu poslanca mestského  zastupiteľstva a nastúpení 

náhradníka.     
Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 

MZ berie na vedomie, že s účinnosťou od 11. 08. 2017 zanikol podľa ustanovenia § 25 ods. 
2 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát 
poslanca MVDr. Antona Drahomireckého. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Informácia o zániku mandátu poslanca mestského  zastupiteľstva a nastúpení 

náhradníka.     
Hl. za 16 proti  0 zdr  1  nehl. 0 

MZ berie na vedomie nastúpenie náhradníka Šimona Jeseňáka, M. A. na post poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Levoči. V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je poslanec povinný zložiť 
sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.  
T: ihneď                                                                              Z: Ing.  Lisoňová     
                                                                                                  PhDr. Mgr.  Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva.  

Hl. za 15 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
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MZ berie na vedomie, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči Šimon Jeseňák, M. A., 
ktorý nastupuje ako náhradník vo volebnom obvode č. 1, zložil zákonom predpísaný sľub. 
T: ihneď                                                                              Z: Ing.  Lisoňová        
        PhDr. Mgr. Cvoliga      
 

3. Kontrola plnenia uznesení 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  vyhodnotil  uznesenia  prijaté na 28., 29. a 30. zasadnutí MZ 
nasledovne, 
MZ č. 30:   uznesenia číslo 4,5,13, 14 a 16  v plnení, číslo 10 nesplnené 
MZ č. 29:  uznesenie č. 5 v plnení, ostatné sú splnené 
MZ č. 28: všetky  uznesenia splnené. 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam  hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 29.  a  30.  zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 

4. Memorandum VSD a Mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
PaedDr. Majerský, PhD. -  na zastupiteľstve sme sa už tomu venovali, teraz prišiel aj riaditeľ 
Ing.  Hrušč, predtým ako on vystúpi, povie k tomu pár slov vedúci majetkového oddelenia 
 
Mgr. Drahomirecký – na júnovom MZ bol  už tento bol prerokovaný, VSD a.s. sa obrátila na 
mesto s ponukou predloženého memoranda,  MZ to  vtedy neschválilo, VSD a.s. sa opäť  
obrátilo na mesto s požiadavkou znovu to prerokovať s tým, aby mohli na MZ osobne 
vystúpiť a vysvetliť, v terajšom texte memoranda je  jeden nový článok, 

- Ing.  Hruščto bližšie vysvetlí 
 
Ing.  Hrušč-  ďakujem, že ste nám umožnili odprezentovať  toto memorandum, program 
partnerstvo, 

- VSD a.s. je registrovaný distribútor  elektrickej energie,  konáme vo verejnom záujme, 
máme dvoch akcionárov – SR, a nemecká spoločnosť, 

- Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť rozvoj a budovanie pre občanov, 
- Chceme zvýšiť vnímanie spolupráce pri investičných akciách, rozvoj infraštruktúry, 
- Netajíme sa, že  zmyslom je investovať peniaze do toho, čo  potom prinesie 

v budúcnosti výnosy, 
- Prosíme preto o štatút osobitného zreteľa, 
- Ponúkame zjednodušenú komunikáciu, chceme pomôcť pri energetických auditoch, 

chceme dosiahnuť zníženie spotreby elektriny, ponúkame nové riešenia, chceme 
zvýšiť investície do Levoče, až na cca 1 mil. eur do r. 2020, 

- Chceme vytvoriť VSD point, čo by umožňovalo lepšiu komunikáciu, 
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- Ak chcete rozvíjať  toto mesto aj s našou pomocou, prijmite  a podporte toto  
memorandum 

 
Mgr. Babej V. – spomenuli ste, že za tri roky plánujeme  tu investíciu až 1 mil. eur,  čo 
konkrétne? 
 
PaedDr. Majerský –v materiáloch príloha č. 2, tam to je uvedené 
 
Ing.  Hrušč– v prílohe to je popisané, je to napr.  povoliť 22 vedení,  kabelizovať,obnoviť 
káble tak, aby išli mimo detského ihriska, NN siete Kláštorská, rekonštrukcia ulíc 
M.R.Štefánika, M. Hlaváčka, pripravujeme nové návrhy na obnovu, 

- VSD point – to je taká naša vízia, ktorú by sme radi zrealizovali, tu na úrade by sme 
vytvorili také virtuálne pracovisko, ktorého pracovníci by boli prepojení s našimi 
pracoviskami  

 
p. Čurilla – pekné slová čo ste tu hovorili, ale na druhej strane si povedzme, že VSD- je to 
vaše základné poslanie, že máte  rekonštruovať a obnovovať siete,  

- náš kraj, sú tu najchudobnejšie regióny, ale máme tu  najdrahšiu  energiu, máme  ju 
tu drahšiu ako  v ČR aj okolitých krajinách,  

- štát sa nechová  korektne tiež, a vy by ste mali hľadať cestu ako tú cenu pripraviť, 
- za distribúciu ide cena dole, ale  vaša cena ide stále hore, tak to je  

 
Ing.  Hrušč  -  hovoríte dobre, táto téma by ale stála zato  špeciálne si k tomu sadnúť, 

- Áno na východe máme distribučné poplatky vyššie, ale prečo? No preto lebo  na 
východe nemáme taký odber, sieť tam je zanedbaná, a to stojí peniaze,  rozúčtovanie 
nákladov chceme prejsť na kapacitný model, stabilizovať ceny, štát ako náš vlastník 
podporuje veľký priemysel, je to tak, my ako distribútor s tým nič nevieme urobiť, iba 
o tom otvorene hovoriť, 

- Cena elektriny už pôjde iba hore, 
- Chudobný kraj – východ Slovenska, s cenami sme podpriemerne v rámci EÚ, ale 

v rámci V4 sme cenovo áno vyššie, 
- Musí prísť podpora obnoviteľných  zdrojov, ale zmena bude tak za 10 rokov 

 
Mgr. Ogurčák -  nestačí iba hovoriť o tom, ale konať treba, mne chýba pohľad na otázku 
ekologickú,  nie je správne, že máme rovnaké sadzby pre tých, ktorí  vykurujú tak, že vôbec 
neznečisťujú  ovzdušie 
 
Ing.  Hrušč– nepolemizujeme, ale my hľadáme riešenia, 

- Cesta rozúčtovania cez fix je dobrou cestou, 
- Kúrenie elektrické je  ekologickejšie to je pravda, ale  aj tá elektrina sa vyrába z uhlia, 

plynu atď. , ale úľava to musí byť štátny záujem, 
- Energetika – politika štátu preferuje čistejší spôsob vykurovania, 
- Ekológia je drahá 
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p. Kravecová – chcem sa poďakovať za občanov, za skupinu nevidiacich, že im poskytujete  
úľavy takým občanom 
 
Ing.  Hrušč– distribútor el. energie, to je pevné, to sme my, a potom sú tu tí rôzni dodávatelia, 
tých je okolo 25, a tam je to riziko, oni nasľubujú a nakoniec občan neušetrí, sú aj podvody 
rôzne, 

- Potešila nás  tá pozitívna spätná väzba za tú pomoc  pre nevidiacich, našli sme 
riešenia, ale my nevieme pre všetkých urobiť úľavy 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  treba si uvedomiť, že je to silná biznis spoločnosť, deklaruje, že bude 
investovať,   

- Je to hra o vecné bremeno, fakt je  ale to, že každé  vecné bremeno sa bude dávať 
schvaľovať v MZ vždy, aj po prijatí toho memoranda, pri každej  jednej investičnej 
akcii  musí byť jasné, čo prináša VSD, a ako to mesto dokáže vyvážiť, lebo ten 
poplatok za vecné bremeno bol na vyváženie podmienok za zaťaženie majetku mesta 

 
Jeseňák, M.A. – spomínali ste  klientské centrum, akú mate predstavu? Kto bude viesť 
náklady?  
 
Ing.  Hrušč– VSD point, chceme o tom diskutovať, my nechceme aby  nám to mesto platilo, 
to že sa vytvorí  virtuálna kancelária to budú naše náklady, ale že vaši ľudia urobia službu pre 
občanov, to budú vaše náklady 
 
Mgr. Ogurčák – MR dala k tomu záporné stanovisko, prečo? Aké výhrady boli? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. –vtedy  nemohol prísť   na zasadnutie  zástupca VSD to bližšie 
odprezentovať 
 
Ing. Vilkovský , MBA – s koľkými mestami  máte uzavreté takéto memorandum? Lebo VSD 
poskytuje také služby  už  v každom okresnom meste, alebo sa  zmenil biznis plán? 
 
Ing.  Hrušč– máme už memorandum  v 14-ich mestách, orientujeme sa a rokujeme s ďalšími 
mestami, hľadáme kľúčových partnerov,  dobré vzťahy robia dobrých partnerov, 

- Nie, nezmenil sa biznis plán, každý ponúka služby pre  svojich zákazníkov, vstúpil do 
toho aj nový zákon o energetike, dodávatelia elektriny už nemôžu po novom  
poskytovať niektoré služby, preto sa zdá, že  odchádzame od svojich biznis plánov, 

- No pripojenie je vec distribútora 
 
p. Kravecová – ak nepodpíšeme toto memorandum, čo bude s kolaudáciou tej slepeckej 
tlačiarne? 
 
Ing.  Hrušč  - skolauduje sa aj tak,  iba neskôr 
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- Čo myslíte, koľko máme  pre nás z 1 eura investície?  Máme  iba 6 % zisku 
z investovania, my nie sme až tak biznisová spoločnosť, my sme regulovaná 
spoločnosť 

 
PaedDr. Repaský – spomínali ste, že váš záujem je byť bližšie k obyvateľom, k zákazníkovi, 
ale či toto nie je trochu vydieranie, keď blokujete kolaudácie? 
 
Ing.  Hrušč– memorandum nie je právny záväzok, 

- Sme iba pozastavili  tam činnosť, lebo  jednoducho máme dačo rozpracované 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 

Hl. za 12 proti  0 zdr     5 nehl.  0 
MZ schvaľuje 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. 1 a 2). 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
Ing.  Hrušč– ďakujem za plodnú diskusiu, ďakujem, že  ste nám dali priestor, a ak bude 
potreba a záujem diskutovať ďalej, poskytneme osobne partnera, ďakujem 

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

Kúpa nehnuteľnosti –Tibor Lesňák 
Mgr. Drahomirecký -  je to v rámci  majetko-právneho  vysporiadania pozemkov pre III. 
Etapu cyklochodníka 
 
p. Dunčko –  a pôjde III. Etapa? Chceme aby išla? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – áno pôjde, chceme aby išla, čakáme na výzvu, dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri Dolinskom moste, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-E 6677/3 – orná pôda, s výmerou 962 m2 v podiele ½-ica, od Tibora Lesňáka, 
rod. Lesňáka, nar.: 23.11.1984, trvale bytom: Pod vinicou č. 30, Levoča, pre mesto Levoča, 
IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemok zastavaný stavbou cykloturistického 
chodníka a za kúpnu cenu 2 eura/m2 za pozemok nezastavaný cit. stavbou.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga  
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Kúpa nehnuteľnosti – lok. Levočská Dolina 
Mgr. Drahomirecký -  máme tu  šesť návrh v rámci vysporiadania pozemkov ku IV.etape 
cyklochodníka, týmto by sa už mesto stalo vlastníkom celého pozemku 
 
p. Dunčko – ako pôjde tá IV. Etapa?  Po ľavej strane? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  áno, DI  dal také stanovisko, nemôžeme prejsť na druhú stranu, 

- Zakrátko by mala byť výzva 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  máme spracovanú PD 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 3/16-iny, od Radomíra Stančíka, 
rod. Stančík, nar.: 21.10.1970, trvale bytom: Lev. Dolina č. 1036/11, Levoča, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod názvom 
„Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 1/16-ina, od Evy Bobkovej, rod. 
Mlynarčíková, nar.: 9.11.1965, trvale bytom Pri prameni č. 1367/27, Levoča, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod názvom 
„Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 1/4-ina, od Ing. Michala 
Mlynarčíka, rod. Mlynarčík, nar.: 8.9.1957, trvale bytom: Francisciho č. 29, Levoča, pre 
mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 5 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod 
názvom „Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k. ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-
E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 1/4-ina, od Bc. Jozefa 
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Mlynarčíka,rod. Mlynarčík, nar.: 9.3.1955, trvalé bytom: J. Czauczika č. 1547/6, Levoča, 
pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 8 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod 
názvom „Cykloturisticky chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-
E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2 v podiele 1/8-ina od Ing. Petra Mlynarčíka, 
rod. Mlynarčík, nar.: 23.7.1956, trvale bytom Novomeského č. 1237/30, Brezno, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 5 eur/m2 za účelom výstavby stavby pod názvom 
„Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-
E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2 v podiele 1/8/-ina od Klaudie Miklošovej, rod. 
Mlynarčíková, nar.: 20.8.1948, trvale bytom Malinovského č. 1112/20, Brezno, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 5 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod názvom 
„Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Kúpa nehnuteľnosti – Hynek Mráz 
Mgr. Drahomirecký –jedná sa o pozemok, ktorý je vo vlastníctve manželov a nachádza sa 
v areáli ZŠ Š. Kluberta, oni to kúpili od mesta ešte v r. 1998 a zamýšľali  tam predajňu 
záhradkárskych potrieb, ktorú však nezrealizovali, keďže je to pozemok vo vnútri areálu 
školy, mesto ich oslovilo o spätnú kúpu vzhľadom na možné potreby mesta  do budúcna, 
ponúkli sme im cenu 10 eur/m2, oni s cenou nesúhlasili a požadujú 20 eur/m2 
 
p. Kravecová -  a nepatrilo to škole? Veď je to súčasť areálu školy 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – áno, škola je majetok mesta, oni to kúpili v r. 1998, teraz sme to zistili 
v rámci našej akcie „dron“, tak sme ich oslovili  
 
p. Rosina – čo s tým zamýšľame robiť? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – nič teraz, do budúcna to je 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  1  nehl.  0 
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MZ schvaľuje kúpu pozemkuv k. ú. Levoča, v lok. Nám. Š. Kluberta - parc. č. KN-C 3266 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 221 m2  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1591 
k. ú. Levoča, od Ing. Hynka Mráza, rod. Mráza, nar. 27.06.1951 a Alžbety Mrázovej, rod. 
Liptákovej, nar. 18.11.1952; obaja trvale bytom Pri strelnici 1687/26, Levoča, SR pre Mesto 
Levoča, Nám. Majstra Pavla  4/4, Levoča, IČO: 00 329 321 za kúpnu cenu 20 eur/m2. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zrušenie predkupného práva – spol. Atlantis Enterprise s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký -  predkupné právo bolo  dohodnuté na ochranu mesta pre prípad, ak by 
spol. nezrealizovala  bytový dom, toho času je bytový dom postavený a prebieha kolaudačné 
konanie, preto požadujú zrušiť toto predkupné právo 
 
p. Kravecová -  ja sa chcem opýtať, či nevieme kedy sa už budú tieto byty  odovzdávať? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nemáme informácie, ale tie byty sa budú  predávať nie dávať 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Zrušenie predkupného práva 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje uzavretie dohody o zániku predkupného práva medzi mestom Levoča, so 
sídlom, Nám. Majstra Pavla 4/4, Levoča, IČO: 00 329 321 ako oprávneným z predkupného 
práva a spoločnosťou Atlantis Enterprise, s. r. o., so sídlom Galova 66, 053 04 Sp. Podhradie, 
IČO: 44071124 ako povinnou z predkupného práva, obsahom ktorej bude dohoda o zániku 
predkupného práva ako vecného práva zriadeného v prospech mesta (podľa V 928/13) 
k pozemkom v k. ú. Levoča, v lok. sídl. Sever: parc. č. KN-C 3056/17 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 264 m2 a parc. č. KN-C 3056/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou 69 m2 vo vlastníctve  
spoločnosti Atlantis Enterprise, s. r. o., so sídlom Galova 66, 053 04 Sp. Podhradie, IČO: 
44071124, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 7499 k. ú. Levoča 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 nehnuteľnosti – Dušan Kamenický 
Mgr. Drahomirecký –na MZ už  bol žiadateľovi  schválený zámer predať pozemok, ide o lok. 
Fedorkin jarok,  teraz doložil GP 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Fedor jarok, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-  C 6687/150 –– ost. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. plánu č. 33981302-60/2017, vyhotoveného dňa 
30.8.2017, geodetom Jánom Burikom, od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 - ost. pl., s výmerou 
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7 9582 m2, 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 – prístrešok bez súp. č., pre osobné motorové vozidlo. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 

Predaj nehnuteľnosti -  Michal Novák 
Mgr. Drahomirecký –menovaný požiadal o kúpu pozemku pri svojej garáži, ide o atypický 
tvar pozemku, je to také zákutie na hromadenie odpadov, preto si to chce kúpiť, teraz je to len 
zámer predaja, potom  to bude znova predložené do MZ, ponúkol cenu 35 eur/m2, podľa 
zásad je min.cena 20 eur 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovzámer predať časť pozemku v lok. sídl. 
Západ k. ú. Levoča, parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 12 m2) podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Michal Nováka, 
rod. Novák, nar. 3.8.1984, bytom: Francisciho č. 7, Levoča, za kúpnu cenu 35 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné 
využiť na výstavbu samostatne stojacej garáže z dôvodu priestorovej nedostatočnosti a 
dodržania dostatočnej vzdialenosti od stojacich garáži, žiadateľ pozemok zástava stavbou 
atypickej garáže na parkovanie auta, prívesného vozíka a motocykla, pričom táto stavba 
zabráni vytváraniu skládok domového odpadu a rôzneho nepotrebného odpadu z motorových 
vozidiel.   
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 

Predaj nehnuteľnosti – Ing.  Ján Gejdoš 
Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o kúpu pozemku v lok. Fedorkin jarok, cca 100 m2, 
pri svojej chate, má tam postavenú dreváreň a ohnisko,  toto je tiež iba zámer, znovu to príde 
do MZ potom na schválenie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti 0  zdr   1 nehl. 0 
MZ schvaľuje zámer predať pozemok v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča a to časť pozemku 
parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou cca 100 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Ing. Jána Gejdoša, rod. Gejdoš,nar. 5.5.1952, 
trvale bytom ul. Nová č. 1029/86, Poprad - Veľká, 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 drobnými stavbami vo vlastníctve 
žiadateľa. 
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T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti -  Klára Šimoničová 
Mgr. Drahomirecký – zámer predaja už bol v MZ schválený, teraz doručila GP 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. 
Nad tehelňou parc. č. KN-C 2756/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou 75 m2, oddeleného na 
podklade geometrického plánu č. 47/2017, vyhotoveného dňa 17.07.2017 Ing. Petrom 
Garnekom - GEODET, IČO: 34803637 od pozemku parc. č. KN-C 2756/6 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 1 410 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1, 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, umožní žiadateľke rozšíriť si 
záhradu a nie je vhodný na samostatné osobitné využitie.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – Ľudomil Kamenický, Helena Kedžuchová 
Mgr. Drahomirecký -  žiadatelia sú  spoluvlastníci  garáže  na ul. Športovcov, v rámci 
majetkoprávneho vysporiadania  sme ich vyzvali, prejavili záujem o kúpu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Športovcov parc. č. KN-C 3253 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 23 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného 
na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre: 
- p. Ľudomila Kamenického, rod. Kamenického, nar. 13.05.1966, trvale bytom Levočská 
Dolina 3356/41A, Levoča, SR v podiele ½-ica; 
- p. Helenu Kedžuchovú,  rod. Kamenickú, nar. 30.10.1953, trvale bytom Pri prameni 
1357/16, Levoča, SR v podiele ½-ica; 
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 zastavaná stavbou 
garáže s. č. 2232 zapísanej na liste vlastníctva č. 6069 k. ú. Levoča, ktorej kupujúci sú 
podieloví spoluvlastníci, každý v podiele ½-ica.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
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Predaj nehnuteľnosti -  lok.  ul. Poľná 
Mgr. Drahomirecký – v rámci  obchodnej verejnej súťaže  nebola doručená žiadna ponuka 
 

Predaj nehnuteľnosti -  Košická č. 8 
Mgr. Drahomirecký – v rámci vyhlásenej súťaže bola mestu doručená jedna ponuka, tu je 
obálka, teraz  otvoríme predloženú ponuku a vyhodnotíme ju 

- Je tu sprievodný list  ku kúpnej zmluve  od spol. PEKOSPIŠ s.r.o. (list bol nahlas 
prečítaný) 

- Je tu kúpna zmluva, nie je to  náš návrh KZ,   kúpna cena je  248 200 eur, je tu doklad 
o zábezpeke a súhlas s prepadnutím zábezpeky, je tu výpis z obchodného registra 
firmy PEKOSPIŠ s.r.o., sú tu  dva nákresy ako plán využitia, 

- Navrhujem zvolať zriadenú komisiu pre vyhodnocovanie ponúk, preskúmať 
náležitosti zmluvy, lebo  to nie je náš návrh zmluvy, samozrejme   tohto vyhodnotenia 
sa môže zúčastniť ktokoľvek kto má záujem, nemusí to byť iba člen komisie 

 
PaedDr. Majerský, PhD. -   nie je tu dnes členka tej komisie Lýdia Budziňáková, doplníme 
tam ešte právnika JUDr. Papcuna, 

- Teraz budeme pokračovať pri majetkových bodoch, potom na konci  bude prestávka, 
oni k tomu zasadnú,  vyhodnotia túto ponuku a vrátime sa ku hlasovaniu o tejto 
ponuke 

 

Predaj nehnuteľnosti – NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký – v rámci vyhlásenej súťaže nebola doručená žiadna ponuka 
 

Zámena nehnuteľnosti  
Mgr. Drahomirecký – ide o predaj pozemkov na garáže na sídl. Západ, kde pri niektorých 
výmerách došlo  k problémom,  zamerané sú až do cesty, týchto vlastníkov sme vyzvali a oni 
súhlasili so zámenami, ide o posunutie  šesť garáži a štyri  garáže  budú úplne na novom 
mieste  

- Ukážka prebehla na nákresoch, mapové zobrazenie 
 
p. Kravecová – ja len či oni vedia o tom tí vlastníci? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, súhlasili s tým 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už  nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Zámena nehnuteľností 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok. sídl. Západ 
k. ú. Levoča a to:  
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- pozemok parc. č. KN-C 2868/222 – ost. pl., s výmerou 24 m2, ktorý je zapísaný na 
Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7750 
na Petra Kočiša, v celosti, za  

- pozemok parc. č. KN-C 2888/482 – zast. pl., s výmerou 24 m2, ktorý je zapísaný na 
Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2868/222 – ost. pl., s výmerou 24 
m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN- C 
2888/482 – zast. pl., s výmerou 24 m2,  sa stane Peter Kočiš, rod. Kočiš, nar.: 14.8.1984, 
bytom J. Francisciho č. 24, Levoča, v celosti, 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 pozemku, ktorý nadobudol 
Peter Kočiš od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavbu garáže, lebo by bola 
prekážkou v ceste a značne by obmedzovala prístup k už postaveným garážam. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Zámena nehnuteľností 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok. sídl. Západ 
k. ú. Levoča a to:  
 -  pozemky parc. č. KN-C 2868/220 – ost. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2868/221 – 

ost. pl., s výmerou 24   m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom 
odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7694  na Denisa Krajňáka, v celosti, za  

-  pozemky parc. č. KN-C 2888/480 – zast. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2888/481 – 
zast. pl., s výmerou 24 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom 
odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/220 – ost. pl., s výmerou 24 
m2 a  parc. č. KN-C 2868/221 – ost. pl., s výmerou 24 m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 
00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2888/480 – zast. pl., s výmerou 
24 m2 a parc. č. KN-C 2888/481 – zast. pl., s výmerou 24 m2sa stane  Denis Krajňák, rod. 
Krajňák, nar.: 6.3.1984, bytom J. Francisciho č. 21, Levoča, v celosti, 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 
pozemkoch, ktoré nadobudol Denis Krajňák od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať 
stavby garáží, lebo by boli prekážkou v ceste a značne by obmedzovali prístup k už 
postaveným garážam. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zámena nehnuteľností 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok. sídl. Západ 
k. ú. Levoča a to:  
 -  pozemky parc. č. KN-C 2868/263 – ost. pl., s výmerou 18 m2, parc. č. KN-C 2868/264 – 

ost. pl., s výmerou 13 m2, parc. č. KN-C 2868/266 – ost. pl., s výmerou 9 m2 a parc. č. KN-
C 2868/268 – ost. pl., s výmerou 5 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, 
katastrálnom odbore na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 7386 na Štefana Švancára 
a manž. MUDr. Michalu Švancárovú Tatranskú, rod. Tatranská,  v celosti, za  
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-  pozemky parc. č. KN-C 2868/257 – ost. pl., s výmerou 15 m2, parc. č. KN-C 2868/258 – 
ost. pl., s výmerou 12 m2, parc. č. KN-C 2868/259 – ost. pl., s výmerou 8 m2 a parc. č. KN-
C 2868/260 – ost. pl., s výmerou 4 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, 
katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/263 – ost. pl., s výmerou 18 
m2, parc. č. KN-   C 2868/264 – ost. pl., s výmerou 13 m2, parc. č. KN-C 2868/266 – ost. pl., 
s výmerou   9 m2 a parc. č. KN-   C 2868/268 – ost. pl., s výmerou 5 m2 sa stane mesto 
Levoča, IČO: 00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/257 – ost. pl., 
s výmerou 15 m2, parc. č. KN-C 2868/258 – ost. pl., s výmerou 12 m2, parc. č. KN-C 
2868/259 – ost. pl., s výmerou 8 m2 a parc. č. KN-C 2868/260 – ost. pl., s výmerou 4 m2, sa 
stane Štefan Švancár, rod. Švancár, nar.: 19.10.1980 a manž. MUDr. Michala Švancároá 
Tatranská, rod. Tatranská, nar.: 24.11.1984, obaja bytom J. Francisciho č. 17,  Levoča 
v celosti, s finančným vyrovnaním a to: za rozdiel vo výmere (6 m2) mesto Levoča vráti 
Štefanovi Švancárovi a manž. kúpnu cenu vo výške 273 eur 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 pozemkoch, ktoré nadobudol Štefan Švancár 
a manž. od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, lebo by boli prekážkou 
v ceste a značne by obmedzovali prístup k už postaveným garážam. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Zámena nehnuteľnost 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok. sídl. Západ 
k. ú. Levoča a to:  
- pozemky parc. č. KN-C 2868/270 – ost. pl., s výmerou 2 m2 a parc. č. KN-C 2868/272 – ost. 

pl., s výmerou   1 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore 
na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“)   č. 3174 na Miroslava Ušáka a manž. Martinu 
Ušákovú, rod.: Kleinová, v celosti, za  

- pozemky parc. č. KN-C 2868/261 – ost. pl., s výmerou 1 m2 a parc. č. KN-C 2868/262 – ost. 
pl., s výmerou   8 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore 
na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/270 – ost. pl., s výmerou 2 
m2 a parc. č. KN- C 2868/272 – ost. pl., s výmerou 1 m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 
00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č.  KN-C 2868/261 – ost. pl., s výmerou 1 
m2 a parc. č. KN-C 2868/262 – ost. pl., s výmerou 8 m2sa stane Miroslav Ušák, rod. Ušák, 
nar.: 19.1.1974 a manž. Martina Ušáková, rod. Kleinová, nar.: 4.11.1978, obaja bytom J. 
Czauczika č. 1, Levoča, v celosti s finančným vyrovnaním, a to: za rozdiel vo výmere (6 m2) 
Miroslav Ušák a manž. doplatia mestu Levoča kúpnu cenu vo výške 210 eur, 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 pozemkoch, ktoré 
nadobudol Miroslav Ušák a manž.  od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, 
lebo by boli prekážkou v ceste a značne by obmedzovali prístup k už postaveným garážam. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Zámena nehnuteľnost 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. sídl. Západ 
k.ú. Levoča a to:  
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- pozemok parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 m2, ktorý je zapísaný na 
Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7090 
na Petra Antala, v celosti, za  

- pozemok parc. č. KN-C 2888/479 – zast. pl., s výmerou 23 m2,  ktorý je zapísaný na 
Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča , v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 
m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 
2888/479 – zast. pl., s výmerou 23 m2,  sa stane  Peter Antal, rod. Antal, nar.: 10.6.1986, 
bytom J. Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, 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 mesto Levoča odpredalo 
Petrovi Antalovi pozemok, ktorý nie je vhodný na výstavbu garáže z dôvodu, že na pozemku, 
ktorý nadobudol Peter Antal od mesta Levoča, nie je technicky možné zrealizovať stavbu 
garáže.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zámena nehnuteľnosti – MUDr. Ingrid Dzurňáková 
Mgr. Drahomirecký – mesto  oslovilo vlastníčku pozemku o odkúpenie pozemku, ktorý  
potrebujeme v rámci vysporiadania ku IV. Etape cyklochodníka,  vlastníčka zásadne nesúhlasi 
s predajom, ale ponúka mestu zámenu za konkrétny pozemok v intraviláne Levočskej doliny 

- Ukážka na mape, nákresy 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  potrebujeme ten pozemok pre IV.etapu 
 
Mgr. Drahomirecký -  len dodám, že na tom našom  pozemku  sa nachádza aj stará stavba 
maštale, ktorá nie je zapísana ani v KN, je to hodné rovno na zbúranie 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme  spracovanú PD na IV.etapu, v rámci  vysporiadania nás tlačí 
čas,  čoskoro budú výzvy, no ak nebudeme to mať vysporiadané, nemôžeme sa ani  zapojiť do 
výzvy 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Zámena nehnuteľností 

Hl. za 13 proti  0 zdr  1  nehl.  0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok.Lev. Dolina 
k. ú., Levoča a to:  
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 6916/27 – orná pôda , s výmerou 740 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 62/2017, vyhotoveného dňa 
8.9.2017, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 6916/6 – orná pôda, 
s výmerou 3450 m2, 
ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  
(ďalej len „LV“) č. 6491   na MUDr. Ingrid Dzurňákovú, rod. Venglarčíková, v celosti, za  
- pozemok parc. č. KN-C 6873/5 – zast. pl., s výmerou 243 m2 s drobnou stavbou, ktorá nie je 
evidovaná v katastri nehnuteľnosti a za pozemok parc. č. KN-C 6871/28 – ost. pl., s výmerou 
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589 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na 
mesto Levoča, v celosti. 
Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 6916/27 – orná 
pôda, s výmerou 740 m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom 
pozemku parc. č. KN-C 6873/5 – zast. pl., s výmerou 243 m2 s drobnou stavbou, ktorá nie je 
evidovaná v katastri nehnuteľnosti a pozemku parc. č. KN-C 6871/28 – ost. pl., s výmerou 
589 m2sa stane MUDr. Ingrid Dzurňáková, rod. Venglarčíková, nar. 27.4.1971, bytom 
Bottova č. 263/2, Levoča, v celosti, s tým, že za rozdiel vo výmere (92 m2) vo výške 20 
eur/m2 doplatí MUDr. Ingrid Dzurňáková mestu Levoča, 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 vlastníčka pozemku označenom novým parc. č. 
KN-C 6916/27 nesúhlasí s odpredajom, ale súhlasí so zámenou pozemkov, pričom Mesto 
Levoča má na zamieňanom pozemku zámer realizovať stavbu pod názvom „Cykloturisticky 
chodník - Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zverenie majetku do správy 
Mgr. Drahomirecký – ide o nadobudnuté alebo zrealizované stavby, majetok a investície, 
ktoré je potrebné zveriť  príslušnému správcovi 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od 
01.10.2017:  
� inv. č. 2/827/75 – Rekonštrukcia ul. Vodárenská, na pozemku parc. č. KNE 7218, 

v obstarávacej cene 6 891,64 eur; oprávky 666 eur; v zostatkovej cene 6 225,64 eur; 
� inv. č. 2/827/76 – Rekonštrukcia ul. V. Greschika, na pozemku časť parc. č. KN-C 2888/1, 

v obstarávacej cene 41 893,21 eur; oprávky 4 022 eur; v zostatkovej cene 37 871,21 eur; 
� inv. č. 2/827/228 – Prepojovacie schodisko – M. R. Štefánika-Pod vinicou; na pozemkoch 

parc. č. KNC 1908/1, KNE 2581/2, KNE 2621/3 a KNE 2580, v obstarávacej cene 
19 756,98 eur; oprávky 1 945 eur; 17 811,98 eur; 

� inv. č. 2/827/229 – Rekonštrukcia chodníka ul. Kláštorská, na pozemku časť parc. č. KNC 
325, v obstarávacej cene 20 994,32 eur; oprávky 2 062 eur; v zostatkovej cene 18 932,32 
eur; 

� inv. č. 2/827/230 – Street workoutové ihrisko J. Francisciho, na pozemku parc. č. KNC 
2888/332, v obstarávacej cene 5 328,16 eur; oprávky 481 eur; v zostatkovej cene 4 847,16 
eur;  

� inv. č. 2/827/227-A – Cesta I/18 - alej - diaľničný privádzač – na pozemku parc. č. KNC 
5371/5 a KNC 5381/8, v obstarávacej cene 4 195,25 eur; oprávky 486 eur; v zostatkovej 
cene 3 709,25 eur; 

� inv. č. 2/827/227-F – D1 Preložka poľnej cesty v km 8,510-8,820 – na pozemkoch parc. č. 
KNC 4004/26, KNC 4004/17, KNC 4171/7, KNC 4183/12 a KNC 4004/14, v obstarávacej 
cene 99 889,43 eur; oprávky 9 584 eur; v zostatkovej cene 90 305,43 eur;     
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� inv. č. 2/827/227-G – D1 Preložka poľnej cesty v km 7,300 – na pozemku parc. č. KNC 
4097/7, v obstarávacej cene 52 690,11 eur; oprávky 5 055 eur; v zostatkovej cene 
47 635,11 eur; 

� inv. č. 2/827/227-H – D1 Preložka poľnej cesty v km 8,863 - na pozemkoch KNC 4401/3; 
KNC 4400/6; KNC 7162/3; KNC 7154/5; KNC 7154/4; KNC 3978/5; KNC 3978/14; KNC 
3978/13; KNC 3978/11; KNC 7154/10; KNC 4400/12; KNC 4400/11; KNC 4424/12, 
v obstarávacej cene 89 714,93 eur; oprávky 8 600 eur; v zostatkovej cene 81 114,93 eur;  

� inv. č. 2/827/166 – Cesta na Odoricu - prístupová komunikácia – na pozemku parc. č. KNC 
7123, v obstarávacej cene 40 000 eur; oprávky 7 587 eur; v zostatkovej cene 32 413 eur; 

� inv. č. 2/827/167 – Cykloturistický chodník Levoča II. etapa – na pozemkoch parc. č. KNC 
8023/3; KNC 7186/15; KNC 6648/8; KNC 6659/33; KNC 7228/39; KNC 7228/40, 
v obstarávacej cene 337 484,77 eur; oprávky 63 290 eur; v zostatkovej cene 274 194,77 
eur; 

� inv. č. 2/826/11_A – Prístupová komunikácia J. Francisciho 24A – na pozemku parc. č. 
KNC 3056/29, v obstarávacej cene 24 546 eur; 824 eur; v zostatkovej cene 23 722 eur; 

� inv. č. 2/826/11_B – Parkovisko pred bytovým domom J. Francisciho 24A – na pozemku 
parc. č. KNC 3056/29, v obstarávacej cene 32 624 eur; oprávky 1 088 eur; v zostatkovej 
cene 31 536 eur; 

� inv. č. 2/826/9 – Spevnená plocha - parkovisko Rozvoj – na pozemku parc. č. 1608/5, 
v obstarávacej cene 5 220 eur; oprávky 220 eur; v zostatkovej cene 5 000 eur; 

� inv. č. 2/826/10 – Komunikácia Ul. Predmestie - technické zhodnotenie – na pozemku 
parc. č. KNE 7098, v obstarávacej cene 11 730 eur; oprávky 294 eur; v zostatkovej cene 
11 436 eur; 

� inv. č. 2/826/11 – Chodník k bytovému domu J. Francisciho 24A – na pozemku parc. č. 
KNC 3056/29, v obstarávacej cene 6 630 eur; oprávky 224 eur; v zostatkovej cene 6 406 
eur; 

� inv. č. 2/827/231 – Chodník na mestskom cintoríne – na pozemku parc. č. KNC 3369/1, 
v obstarávacej cene 7 605,81 eur, oprávky 96 eur; v zostatkovej cene 7 509,81 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 1 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení s účinnosťou od 01.08.2017 zverenie správy majetku – verejné 
osvetlenie v k. ú. Levoča dlhodobýhmotnýmajetok: 
- inv. č. 2/827/VO/1 – VO – Železničný riadok, v obstarávacej cene 32 978,96 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/2 – VO – Pri likérke, v obstarávacej cene 26 055,25 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/3 – VO – garáže Za sedriou, v obstarávacej cene 481,78 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/4 – VO - Za sedriou, v obstarávacej cene 5 841,86 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/5 – VO - Kežmarská cesta, v obstarávacej cene 31 935,78 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/6 – VO - Lomnická ulica, v obstarávacej cene 17 219,61 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/7 – VO – Mengusovká ulica, v obstarávacej cene 8 702,79 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/8 – VO – spojovací chodník – sídl. „Západ“ a NMP, v obstarávacej cene 6 244,71 
eur;  
- inv. č. 2/827/VO/9 – VO – ul. Jána Francisciho – č. 30 - 48, v obstarávacej cene 11 792,56 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/10 – VO – ul. Jozefa Czauczika, v obstarávacej cene 13 784,82 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/11 – VO – ul. Jána Francisciho – č- 4 - 11, v obstarávacej cene 13 409,70 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/12 – VO – ul. Viktora Greschika, v obstarávacej cene 7 073,14 eur; 
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- inv. č. 2/827/VO/13 – VO – ul. Jána Francisciho – č. 13 - 24, v obstarávacej cene 16 990,19 eur;   
- inv. č. 2/827/VO/14 – VO – Radové garáže – ul. J. Francisciho, v obstarávacej cene 11 487,06 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/15 – VO - Potočná ul., v obstarávacej cene 48 063,15 eur; 
- inv. č. 2/827/VO/16 – VO – Potočná ul. č. 38, v obstarávacej cene 7 793,78 eur; 
- inv. č. 2/827/VO/17 – VO – ul. Viktora Greschika, v obstarávacej cene 15 094,57 eur; 
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Bezodplatný prevod stavby – NDS a.s. 
Mgr. Drahomirecký –opäť tu máme vyvolané investície v súvislosti s diaľnicou, odovzdávajú 
nám to do vlastníctva 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Bezodplatný prevod stavby 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 131-00 Preložka poľnej cesty v km 13,500 
D1 v hodnote 33 554,82 eur od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom: Mlynské 
Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta 
Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Prenájom pozemkov  
Mgr. Drahomirecký – mesto má v úmysle realizovať projekt a rekonštruovať vodnú nádrž, 
musíme preukázať vlastnícky vzťah k pozemkom, jedna časť sa týka prenájmu od vlastníkov 
Kláštor minoritov, oni súhlasia, dohodli sme nájomné a druhá časť pozemku sa týka 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, s nimi máme uzavretý nájomný vzťah  čiže by išlo 
o dodatok k NZ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. KNC 6659/11 – ostatná plocha, s výmerou 3812 
m2  a KNC 6659/13 – ostatná plocha, s výmerou 573 m2 v celosti, v lok. vodnej nádrže k. ú. 
Levoča, od Kláštora minoritov v Levoči, pre mesto Levoča, za nájomné 500 eur/rok, na 
dobu neurčitú, na účel realizácie projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 
v lokalite vodnej nádrže pri Kováčovej vile Levoča.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku Nájomnej zmluvy č. D1/07/49330/10/41 
(32315/09/SMM/189) zo dňa 01.03.2010 so Slovenským vodohospodárskym podnikom, 
štátny podnik, OZ Košice, IČO: 3602204704 a mestom Levoča na predĺženie doby nájmu.   
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Prenájom nehnuteľnosti  – Vojenské lesy a majetky SR 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o prenájom  pozemkov, lebo  pri plánovanej IV.etape 
cyklochodníka prechádzame cez ich pozemky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje prenájom pozemkov v lok. Pri dolinskom moste a Lev. Dolina, k. ú. Levoča, a 
to:  
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 9784/4 – ost. pl., s výmerou 2 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 44/2016 (ďalej len „GP č. 44/2016“), 
vyhotoveného dňa 31.10.2016 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 
14.11.2016, od pozemku parc. č. KN-C 9784/1 – ost. pl., s výmerou 3 0630 m2; 
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 9983/2 – ost. pl., s výmerou 10 m2,  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 9983/3 – ost. pl., s výmerou 17 m2,  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 9983/4 – ost. pl., s výmerou 21 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7195/2 – ost. pl., s výmerou 
9642 m2;  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 10068/2 – ost. pl., s výmerou 33 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7191 – ost. pl., s výmerou 5 
0998 m2;  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 10069/2 – ost. p., s výmerou 128 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7231 – vod. pl., s výmerou 1 
5057 m2 a  
 - pozemok označenom novým parc. č. KN-C 10071/3 – ost. p., s výmerou 23 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7193/3 – ost. pl., s výmerou 
938 m2, 
od Vojenských lesov a majetkov SR, š.p., Odštepný závod Vojenských lesov a majetkov SR 
š.p., o. z. Kežmarok, IČO: 31 577 920, pre mesto Levoča, IČO: 00 239 321, za nájomné vo 
výške 1 euro / rok, na dobu určitú 15 rokov, za účelom realizácie stavby pod názvom 
„Cykloturisticky chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Dodatok k nájomnej zmluve -  spol. Helske s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – spoločnosť požiadala o rozšírenie nebytových priestorov  na 
podnikanie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  budujú halu, chcú aj administratívu rozširovať, 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 37 
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 15 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 znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo 
zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 
23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 
20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, predmetom ktorého budú tieto zmeny: 
1) článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 

m.č. 3.12 umyvárka ženy o výmere 19,42 m2 
m.č. 3.17 predsieň WC muži o výmere   6,16 m2 
m.č. 3.18 WC muži  o výmere 11,98 m2 
o výmere spolu 370,83 m2 

2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 14 833,20 euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 

mesačných čiastkach v sume 1 236,10 euro. 
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.10.2017.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Nájom nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký – v rámci vyhlásenej súťaže na nebytové priestory bola doručená jedna 
obálka, je to ponuka na priestor NMP č. 50, areál nádvoria po cestovke, otvorím obálku, 

- ponuka je od Janky Trnkovej, účel v odbore pedikúra, termín od 1.1.2018, cena  
42 eur/m2/rok, čo je  minimálna cena v zmysle  zásad, plus k tomu energie, 
návrh je podpísaný, k tomu výpočtový list, príloha je doklad o kurze a k tomu 
čestné prehlásenie, že  živnostenský list preukáže po absolvovaní kurzu, 

- návrh spĺňa náležitosti,  navrhujem schváliť s tým, že sa po doručení 
živnostenského listu nepôjde o fyzickú osobu ale o podnikateľa 

 
p. Kravecová -  ja si myslím, že takéto službu nám tu treba, treba to podporiť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:   Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy    Janky Trnkovej, nar. 
10.6.1969,  trvale bytom Pri strelnici č. 29, 054 01  Levoča, doručený v obchodnej verejnej 
súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje 
nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa  na  prízemí objektu Nám.Majstra Pavla č. 
50 v Levoči, na účel vykonávania živnosti v odbore pedikúra,   a  súhlasí s uzatvorením 
dodatku k nájomnej zmluve s navrhovateľom po vydaní živnostenského oprávnenia.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
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Darovanie nehnuteľnosti – spol. TERMO – stavebná chémia s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký –firma  realizovala rozšírenie komunikácie, zmluvne sa zaviazala, že  po 
realizácii  to  bezodplatne odovzdá mestu, firma to ponúkla mestu za úhradu hodnoty 
zaplatených faktúr alebo  ako kompenzáciu za stavebný pozemok, ale na pracovnom stretnutí 
bolo dohodnuté že podľa zmluvy nie je možné  pristúpiť k odkúpeniu  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Darovanie nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje prijatie daru v lok. ul. Železničný riadok k. ú. Levoča t.j. stavebné úpravy: 
- rozšírenej existujúcej miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na časti pozemku označenom 
novým parc. č. KN-C 2146/6, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu 
č.29/2016, vyhotoveného dňa 13.7.2016, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného 
dňa 12.8.2016, od pozemku parc. č. KN-E 2230, parc. č. KN-E 7129 a parc. č. KN-E 2542/1, 
s jednosmernou premávkou, konštrukcia vozovky -   asfaltobetónový povrch;  
- obratisko, nachádzajúce sa na pozemku označenom novým parc. č. KN-C 2146/6, 
konštrukcia vozovky -   asfaltobetónový povrch a  
- časť príjazdovej účelovej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku označenom novým 
parc. č. KN- C 2146/6, konštrukcia vozovky -  tuha vozovka s betónovým povrchom,  
od spoločnosti: TERMO-stavebná chémia, s.r.o., so sídlom Železničný riadok 7283/23A, 
054 01 Levoča, IČO: 44 945 531, zastúpenej konateľkou Bc. Katarínou Komarovou, pre 
mesto Levoča, IČO: 00 239 321, v celkovej hodnote: 26 430,36 eur. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
– spol. Helske s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadali nás o rozšírenie pozemkov do nájmu, vyplynulo to z PD pre 
stavebné povolenie 
 
Bc. Komara – ako je s nimi dohodnuté?  Zmenia si potom aj sídlo? 
 
Mgr. Drahomirecký – oni už aj požiadali, áno, zmena sídla bude 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

23689/2017/OM/5 
Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 

MZ schvaľuje uzavretieDodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena č. 23689/2017/OM/5 zo dňa 21.07.2017 uzavretej medzi mestom Levoča ako 
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budúcim povinným z vecného bremena a spol. Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 20/A, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO 47211253 ako budúci oprávnený z vecného bremena, predmetom 
ktorého je úprava odsekov č. 1 a 2 článku II. „Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena“, 
ktoré sa nahrádzajú novými odsekmi v tomto znení:   

Článok II. 
Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena 

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/32, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/46, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/52, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/53, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/56, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/57, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/63, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/66, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/69, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/85, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/87, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/90, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/91, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/92, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/93, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/94, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/95, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedených Okresným úradom Levoča, katastrálnym  
odborom a   
• pozemok parc. č. KN-E 4603, (KN – C 4588/40, 4588/41), orná pôda 
zapísaného na liste vlastníctve č. 4376, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálny 
odbor (ďalej len „nehnuteľnosti“). 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena na nehnuteľnosti podľa ods. 1 tohto článku zmluvy 
zrealizuje „HELSKE   PRODUCT PARK“, súčasťou ktorého budú nasledovné stavebné 
objekty (SO); 
• SO O4 – Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 

4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/93, 4588/94, 
• SO O5 – Oporné múry na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 
• SO O6 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63, 

4588/87, 
• SO O7 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63, 

4588/87, 4588/90, 4588/91, 
• SO O8 – Pripojovací plynovod na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/85, 
• SO O9 – Vodovodné prípojky na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 

4588/53, 4588/56, 4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/69, 4588/85, 4588/87, 4588/90,  
4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, KN-E 4603 (4588/40, 4588/41),   

• SO 10 – Splašková kanalizácia na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 

• SO 11 – Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/63, 4588/66, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, KN-E 4603 
(KN-C 4588/41), 
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• SO 12 – Sadové úpravy na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/63, 4588/69, 4588/91, 
4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 4588/40), 

• SO 13 – Hrubé terénne úpravy na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/63, 4588/85, 
4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, 

• SO 14 – Úprava trafostanice TR1 na pozemku parc.č. KN-C 4588/46. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  

T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja by som chcel  ešte jednu vec tu prerokovať, poslal som vám všetkým  
jeden mail, ako informáciu, je to reakcia na starostu Spišského Hrhova, na jeho článok, ktorý  
bol medializovaný, chcem sa vás opýtať, či môže byť za nás poslancov takáto reakcia, či 
s tým súhlasite aby to bolo takto dané do tlače ? 
 
Mgr. Babej V. – ja chcem podporiť túto iniciatívu, vieme, že pravda je niekde inde, nie je to 
tak ako to pán starosta prezentuje, treba preto reagovať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – mňa prekvapilo, že vydali taký článok, kde sme  nedostali vopred 
priestor na obhajobu 
 
Jeseňák M.A. – v žurnalistike  je to tak, bol to stĺpček starostu,  reaguje sa až potom, keď sa 
niečo napíše 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ten článok bol medializovaný nielen v týždenníku Týždeň, bolo  to vo 
viacerých  periodikách, 

- treba ale povedať, čo  tu ani vtedy nezaznelo, že  investorstvo  vodovodu 
prevzala obec Spišský  Hrhov, a toto nebolo povedané ani vtedy na MZ,  
nebolo to ani prerokované v MR, treba sa tomu vyvarovať, práve na to je MR, 
keby to išlo cez MR, tam sa to učesalo 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – nebolo to vtedy časovo možné 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ten návrh išiel nad rámec našich zásad, mala sa k tomu vyjadriť aj 
hlavná kontrolórka, a už v zárodku to zastaviť 
 
Mgr. Drahomirecký -  požiadavka prišla až po MR, my sme to chceli dať riadne až do 
septembrového MZ, ale pre obec to bolo  neskoro, súviselo to s lehotami pre dotácie, preto to 
muselo byť  na MZ v júli napriek tomu že to nebolo prerokované v komisiích ani v rade 
 
Mgr. Rusnáčiková –  Zásady hovoria o minimálnej výške záberu, a MZ je kompetentné, môže  
v odôvodnených prípadoch rozhodnúť aj o nižšej sume alebo môže aj  upustiť od ceny, takže 
je to v poriadku, v súlade so zásadami 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  zásady sú čerstvé, je tam pomenované čo je verejný záujem,  po prvé 
– verejný záujem sa má týkať našich občanov, nie občanov iných obcí, po druhé – malo sa 
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rokovať so starostom od začiatku v tom zmysle  a povedať mu rovno  aké máme my 
podmienky 
 
JUDr. Papcun – tá žiadosť od starostu bola v rozpore so zásadami, jednoducho bola 
neschváliteľná 
 
Mgr. Drahomirecký – preto sme odporúčali pripraviť taký návrh podľa zásad, aby sme našli  
nejaké využitie po tejto ceste aby to spĺňalo ten verejný záujem pre našich občanov  
 
JUDr. Papcun – od poslancov sa chcelo, aby porušili zásady 
 
Mgr. Babej V. – bolo by inteligentné od starostu, prísť tu  alebo vyslať niekoho tu na MZ, 
a nie cez mediálnu vojnu to riešiť, a mali sme mať k tomu záväzné stanovisko od vodárenskej 
spoločnosti, že  oni nám budú garantovať, že naši občania nebudú  týmto  ohrození, lebo 
vieme čo sa môže v budúcnosti stať, globálne zmeny, strategická surovina 
 
PaedDr. Repaský – do textu našej reakcie možno ešte treba dať, čo tu aj  odznelo, že áno, 
máme záujem pomôcť, ale nie cez porušovanie zákonov, a tiež to stanovisko vodárni či 
v prípade suchšieho obdobia  nebudeme mať problém s vodou 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  stanovisko vodárni  sme mali, komunikovali sme o tom s nimi, 
nebude problém 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – problémom bola rýchlosť, zrazu prišiel list kde starosta definoval koľko 
oni dajú, no ale toto nie je o susedských  vzťahoch, 

- takže je súhlas aby to išlo tak ako som vám to poslal? Môžu to uverejniť? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dobre, áno je súhlas 

- teraz bude prestávka, a po nej  sa vrátime k hlasovaniu o predaji nehnuteľnosti 
Košická 8 

 

Predaj nehnuteľnosti – Košická č. 8 – pokračovanie, vyhodnotenie 
ponuky 
Mgr. Drahomirecký -  po vyhodnotení  ponuky komisiou   konštatujem, že  návrh zmluvy 
splnil predpísané náležitosti i napriek tomu, že zmluva nie je podpísaná, ale je k tomu 
sprievodný list, ktorý je podpísaný, odporúčame to  schváliť 
 
p. Kravecová -  mal by mať prednosť domáci podnikateľ, je to mladý, perspektívny káder, 
chce ostať v Levoči, chce podnikať,  súhlasím, aby práve takí ľudia našli si tu zamestnanie 
 
Jeseňák, M.A. – účel využitia? ten istý? 
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JUDr. Murin, PEKOSPIŠ s.r.o. -  všetko je v situačnom nákrese, plány sú tam  uvedené, 
plánujeme rozšíriť pekárenskú výrobu, namontovať sila, rozšíriť šatne pre zamestnancov, 
a zvyšné voľné priestory čo  vzniknú tak na prenájom podľa ponuky a dopytu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 14 proti  0 zdr   2 nehl.  0 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy PEKOSPIŠ s.r.o., Ovocinárska 1638/12 
054 01 Levoča, IČO 45001812, zastúpené JUDr. Ľubomírom Murínom konateľom 
spoločnosti, akopre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe 
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení vyhlásenej  na predaj 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, pretože návrh kúpnej zmluvy 
spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 8 z 30. zasadnutia 
MZ konaného dňa 17.07.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači 
v mesiaci september 2017. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 14 proti  0 zdr  2  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. Levočapre  PEKOSPIŠ s.r.o., Ovocinárska 1638/12 
054 01 Levoča, IČO 45001812, zastúpené JUDr. Ľubomírom Murínom konateľom 
spoločnosti, za kúpnu cenu  248 200 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 
 

6. Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – mali sme aj také mestské rady, ktoré sa občas dostali do problému 
s hlasovaním, s uznášaniaschopnosťou, lebo pri stave 6  členov potrebujeme 4 hlasy aby 
prešlo uznesenie, pri stave 5 členov treba 3 hlasy, stávalo sa, že pri účasti 4 prítomných 
členoch museli byť všetci  za a hlasovať za,  

- Pri tomto  počte,  podľa výsledkov volieb a zastúpenie strán bola členka MR aj 
JUDr. Budziňáková, ale ona sa vtedy na začiatku vzdala v prospech 
nezávislých kandidátov a bol  zvolený Vlado Babej, 



26 
 

26 

 

- Teraz  sú možné dve varianty, buď nechať 6-člennú a doplniť  jedného  z radov 
nezávislých poslancov alebo za KDH, alebo znížiť radu na 5-člennú 

- Kolega Vilkovský  dal návrh  presunúť tento bod, tak asi má nejaké plány, 
nech sa páči slovo 

 
Ing. Vilkovský, MBA – ja nevidím zmysel, prečo by sme mali znižovať  počet členov rady, 
práveže veľa materiálov vidím, že nie je vôbec prerokovaných v MR,  

- Zastávam názor nechať počet 6, a hneď aj navrhujem  doplniť  nezávislého p. 
Dunčka, dávam taký  návrh, 

- MR má váhu, veľa veci by sa dalo upraviť tam, veľa vecí vychytať pred MZ, 
rada má zmysel 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ja sa tomu nebránim, ako budete chcieť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – kompetencie MR podľa Štatútu sú dané, napr.  agenda byty, 

- Počet členov rady je u nás maximálne 6, tak ak má ostať počet, ja dávam návrh 
aby bola členkou  opäť JUDr. Budziňáková za KDH 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ale ona tu dnes nie je, bolo by správne sa jej opýtať  
 
Jeseňák, M.A. – ja mám podobný názor ako prezentoval Ing. Vilkovský, nepovažujem za 
správne meniť  počty, meniť pravidlá  hry, mali by zostať  ako boli na začiatku, potom  ak 
budeme chcieť menší  počet členov rady tak až po nových voľbách, pre celé volebné obdobie 
 
Mgr. Rusnáčiková – kompetencie sú dané, je potrebné, aby bola vždy uznášaniaschopná rada, 
aby tí členovia fakt zodpovedne pristupovali k účasti 
 
PaedDr. Repaský –tu  kolega Rosina má záujem, ak by sa  oni dohodli, tak by bolo férové, 
logické 
 
Mgr. Babej V. -  som tiež  za zachovanie  pravidiel hry, nechať teraz 6 členov, kluby nech si 
to prejdú, prerokujú, a prídu návrhy, potom na budúcom MZ schválime nového člena 
 
PaedDr. Repaský -  myslím, že ak je tu záujem od toho človeka, tak aj tak bude pristupovať 
k tomu 
 
p. Rosina – som tiež zato, nemeniť pravidlá teraz, boli dané,  

- a ja svoj záujem nechávam v prospech p. Dunčka 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – tak máme tu návrhy poslancov Vilkovský, a zástupca, no nemáme 
vyjadrenie JUDr. Budziňákovej 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – tak ja navrhujem, nechať to tak ako je  6-členná MR, prerokovať si to, 
a do ďalšieho MZ až dáme hlasovať o konkrétnom poslancovi, 
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- Súhlasite? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dobre, môže byť takto? Súhlasí aj p. Vilkovský, alebo trvá na 
svojom návrhu? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – súhlasím 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – tak dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady – poslanecký návrh 

Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu –  nemeniť počet 
členov mestskej rady,  ale pripraviť na ďalšie zasadnutie MZ návrh na menovanie a doplnenia 
jedného člena mestskej rady. 
T: ihneď                               Z: Ing. Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Rusnáčiková  - predkladám správu za I. polrok, pojednáva o plnení stálych úloh ako sú  
stanovisko k záverečnému účtu, k rozpočtu, ku dlhovej službe, ročná správa o kontrolnej 
činnosti, a výsledky plánovaných  úloh, 

- Kontrola súkromného a cirkevného školstva,  v obidvoch školách  postupujú 
ako verejno právna korporácia, pridelené dotácie boli použité v súlade so 
zákonom, 

- Kontrola  výdavkov na propagáciu, tam boli náhodným výberom  kontrolované 
výdavky na Limku,  TV dostupnosť, pokrytie signálom a ostatné výdaje 
v rámci reklamy, propagácie, 

- Čiastkové agendy boli   počas vykonaných kontrol  dopracované, výdavkov je 
viac,  marketing mesta navonok si vyžaduje vyššie financovanie, použitie bolo 
v súlade so zákonom, 

- Kontrola pokladní v meste, aj u príspevkových organizácií, v MsKS boli 
prijaté opatrenia a postupy tak,  aby bola  eliminovaná možnosť manipulácie 
s fin.hotovosťou, v rámci MsÚ bolo  zistené porušenie pri inventúre  
a prekročenie limitov finančnej hotovosti u Mestskej polícii, tam boli prijaté 
opatrenia, boli  upravené  interné postupy v smerniciach mesta, MsP už 
disponuje aj  terminálom, na fin. hotovosť má stanovený harmonogram  
odvádzania do hlavnej pokladne, 

- Kontrola postupov pri VO bola kontrolovaná  u zákaziek výberovým 
spôsobom, neboli zistené nedostatky, boli prijaté  doporučenia ktoré by mohli 
viesť k prehľadnosti vedenia spisovej agendy, 
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- Kontrola  opatrení z auditu, mimoriadna inventarizácia majetku bola vykonaná, 
úlohy sú plnené tak ako je uvedené v správe, sú plnené  exekutívou  

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Informácia o  výsledkoch  kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ  berie na vedomie  Informáciu  o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2017. 
T: ihneď                          Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
8. Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – predkladám   plnenie rozpočtu za I. polrok, 

- Podrobné  číselné údaje sú uvedené v písomnom materiály,  na monitore 
prebehla  prezentácia, 

- Celkové čerpanie výdavkov hodnotíme ako pozitívne, zadĺženosť mesta stále 
sledujeme, a bude  hlboko nad stanoveným rámcom aj na konci roka, štruktúra 
príjmov ostáva nezmenená, 

- Vývoj podielových daní očakávame len 1% navýšenie oproti plánu, čo  
nepredpokladá veľký prebytok hospodárenia mesta na konci roka, 

- Najvýznamnejšie investičné akcie – Štúrova ul., fontána, Košická brána, 
strecha divadlo, MŠ G.Haina, zberný dvor, 

- Splátky úverov plníme podľa plánu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. –  teraz prejdeme na príspevkové organizácie, potom bude diskusia  
 
JUDr. Kamenická - naša organizácia  MsKS hospodári v súlade s rozpočtom, kapitálové 
výdavky sme zatiaľ nečerpali, bude tomu tak až tento mesiac, vlastné príjme sme už 
prekročili, je to hlavne príjmami zo vstupného, bežné výdavky  aj ostatné položky ideme 
primerane s rozpočtom 
 
Mgr. Minďaš –  za našu organizáciu TS ML  sú finančné údaje podrobne  uvedené 
v materiály, hospodárenie máme kladné  v hlavnej aj podnikateľskej činnosti,  záväzné 
ukazovatele plníme,  vlastné príjme sme  už prekročili, neevidujeme  žiadne pohľadávky po 
lehote splatnosti  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – chcem len  podotknúť ku  MsKS, pre informáciu k tvorbe nového 
rozpočtu, že  budova kina  je kritická, kotolňa a elektrická energia veľký problém, máme na 
elektriku projektovú dokumentáciu, takže aby ste vedeli, treba sa nám pripraviť na toto, dať to 
do rozpočtu 
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p. Rosina – chcem sa opýtať  na výdavky za festival DMP, či to má zúčtované každý extra 
výdaje? 
 
JUDr. Kamenická -  každý má svoje výdavky samostatne, z našej strany to boli hlavne  
výdavky na  kultúrne podujatia, ostatné  išlo cez  oddelenia MsÚ, sú špecifikované 
 
p. Kravecová -  ja chcem sa veľmi pekne poďakovať  pani Nadi Conway za tú akciu Levočské 
babie leto, dačo prekrásne to bolo, ako to robia, a preto ja ju chcem aj navrhnúť na to 
ocenenie, na udelenie čestného občianstva 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ona už je aj navrhnutá, takže bude ocenená 
 
p. Kravecová – a ešte sa chcem opýtať na to lešenie na divadle? 
 
JUDr. Kamenická – opravuje sa iba strecha, preto  je lešenie, nie fasáda, žiaľ na fasádu  nie sú 
prostriedky, takže iba kde sa poškodila tam sa opraví 
 
Mgr. Babej V. – otázka na TS,  máme hrubé čísla ako dopadla Mariánska púť? 
 
Ing. Olekšáková -  pri zmene rozpočtu v materiály to je, v časti TS poplatky za parkovné 
a poplatky za WC, táto záležitosť nie je zisková, akurát že  z toho vieme, že nám klesá  počet 
autobusov, počet áut je primeraný k minulým rokom, ale autobusov je menej, presúva sa  to  
na neskoršiu  nedeľu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – sumár parkovania vieme, počty 
 
p. Rosina -  a ako je s tou cestou na Mariánsku horu? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – župa ju vybudovala a si ju bude sama spravovať 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2017 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje správu o rozpočtovom hospodárení mesta a monitorovaciu správu k 
programovému rozpočtu za I. polrok 2017. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS za I. polrok 2017 

Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie  Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2017. 
T: ihneď           Z:  JUDr. Kamenická  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Rozbor hospodárenia  TS ML k 30.6.2017 
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Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie  Rozbor hospodárenia  TS ML za I. polrok 2017.  
T: ihneď           Z:  Mgr. Minďaš 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

9. Zmena rozpočtu  č. 4 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková –položkovité zmeny  sú uvedené v materiály, 

- Zásadná zmena sa týka originálnych kompetencii, zmena tarifných platov 
učiteľov od 1.9. v MŠ a školských zariadení ZUŠ, CVČ a ŠKD, ďalej sú to 
výdavky s projektom terénna sociálna práca, lebo je to riešené preddavkovo 
s oneskorením o dva mesiace, 

- Dôležitá zmena sa týka ul. Štúrovej, zo súťaže nám vyšla  finančná úspora, 
preto tieto peniaze navrhujeme  rozdeliť na ostatné  investičné akcie, ktoré sme 
spomínali na júnovom MZ, že budeme hľadať  prostriedky na ich 
financovanie, preto navrhujeme dofinancovať z toho:  cesty Ruskinovská ul., 
Za sedriou, garáže Železničný riadok, garáže sídl. Západ  

 
p. Kravecová -  ja som dala návrh na doplnenie k tomuto bodu ul. Predmestie – Slávkovska, 

- a  opäť  sa musím vrátiť k tej ulici, chodník a odvodnenie, čo s tým,  lebo znovu to tu 
nie je zahrnuté, to už nie je možné, stále to opakujem a nič  

 
Ing. Pitoráková –nedostalo sa to do rozpočtu, nenašli sa na to finančné prostriedky 
 
p. Kravecová -  odsúvate to odkedy tu sedím, dookola sa na všetko nájde, ale na Slávkovskú 
sa odsúva roky rokúce, to je hanba, že sa to nevie dostať do rozpočtu, nie sme schopní  nájsť 
také prostriedky?  Žijú tam ľudia, či chceme tam urobiť geto? Aby ostatní normálni ľudia 
odišli? Treba tú ulicu spriechodniť, 

- 17.7., 31.10., 17.2. -  to bolo  na zastupiteľstvách, a neviem koľko ešte  to mám 
opakovať, aby sa to dostalo do investičných akcií, 

- takže ja znovu dávam tento návrh 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – máme k tomu taký približný rozpočet, iba náčrt koľko by to mohlo 
stáť, ale projektovú dokumentáciu nemáme k tomu robenú,  že asi 30 tis. eur by to mohlo stáť, 
ale prv musí byť na to PD,  

- A nikdy sme nepovedali, že preto sa tam nerobí že sú tam cigáni, to nikto  
nepovedal 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  17.7. na MZ bolo prijaté uznesenie spracovať PD, teraz prebieha 
príprava PD, bez toho  nevieme ďalej, čakáme odborné stanoviská, a čítal som vyhodnotenia 
uznesení,   toto  prijaté uznesenie je v plnení, pracuje sa na tom, keď bude urobená PD, potom  
pôjde suma do rozpočtu 
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PaedDr. Majerský, PhD. –  suma v PD  môže byť vyššia, ale vysúťažená suma môže byť 
nižšia 
 
Mgr. Babej V. – poznám tu uličku, je tu p. Bonk, občan, ktorý tam býva, pýtam sa, či vy 
chcete  celý prechodný chodník? Či  odvodniť to celé?  
 
p. Bonk -  päť rokov tu máme žiadosť,  už 17.2. bolo prijaté uznesenie č. 46 k tomu, 
zrealizovať výstavbu chodníka a odstrániť čierne stavby, ja si už pripadám ako  chodiť na 
klavír tu, špinu, hluk, splášky tam máme, chodník by mal byť dokončený  
 
PhDr. Vira – ja sa vrátim   k problému s chodníkom na Novej ulici, tiež som to už spomínal, 
dať to tam do poriadku, lebo tam sú normálne kamene, alebo aspoň aby mesto vybavilo súhlas 
od pamiatkárov, že si to vlastníci sami urobia, tak ako je druhá strana,  lebo my sme tu výkvet 
neschopnosti asi, takže apelujem na vedenie tiež 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  tak aj ja  dávam návrh – rekonštrukcia Špitálskej ulice, je čas, aby sme 
začali  zaoberať sa aj touto ulicou 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja som na 29. MZ žiadal  predložiť podrobný výpis položky 
„občianska vybavenosť“, ale nikto mi nič nedal, ani mne osobne, ani  tu nám poslancom 
 
Ing. Olekšáková – ja som sa pripravila, ale nespracovala som to písomne 
 
Ing. Vilkovský, MBA – tak ja prosím  chcem  to písomne aby sme sa mohli  o tom baviť 
 
Ing. Olekšáková – dobre, tak to spracujem písomne 
 
p. Rosina – nemôžeme  tak robiť tie ulice, preto som ja hovoril že musíme mať plán a robiť 
podľa plánu, aby nevznikalo toto, robiť výhody, ale transparentne presne podľa plánu, 
musíme tak robiť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – snaha je aby sme robili systematicky, cesty, chodníky, viem, že si 
ľudia zaslúžia, ale  strašne veľa je požiadaviek, a výjsť každému v ústrety sa naozaj nedá, ale 
snažíme sa, snaha je systematicky robiť, no  ľudia nás doslova bombardujú požiadavkami, 
a preto  musím povedať, že nie iba toto čo tu spomína p. Kravecová je bolestivé 
 
p. Rosina – tak aby to bolo aj na papieri, plán, presne kedy sa koľko ide robiť, ktorá  ulica 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ale veď v rozpočte to tak máme 

- Na PD máme v rozpočte kolonku, takže z tej položky ide aj zadanie PD na 
Slávkovsku, aby sme vôbec vedeli sumu  

 
p. Kravecová -  lebo mladšie ulice sú už urobená a táto stará  ulica nie je, preto mi vadí, že tak 
preskakuje sa 
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p. Čurilla – pozrite si  rekapituláciu príjmov a výdavkov za tie roky, celý problém je v tom, 
systém sa nabaľuje, bežné výdavky stúpajú stále,  len na správu koľko dávame, a to čo sa aj 
ide robiť, veď to  sa ide robiť na úver, možno to nevidíte, ale je to tak, my nemáme ani na to, 

- a o chvíľu tu bude pán primátor ešte hovoriť, že treba aj na mzdy zamestnancom 
zvýšiť, ja nehovorím že  netreba, ale, systém je zlý, a toto sú naše originálne kompetencie 
chodníky, cesty,  a obdobie kedy je konjunktúra už končí 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  stojím si za tým, čo som povedal 
 
p. Čurilla – bavme sa o konkrétnych faktoch, nárast príjmov je rapídny a my nie sme schopní 
ani drobné veci robiť 
 
MUDr. Suráková – treba vážiť aj slová kritiky, vieme aký bol štart tohto vedenia, netreba 
zabúdať,  vidieť že snaha je tu veľká, nové vedenie 
 
Ing. Vilkovský, MBA – áno, urobilo sa veľa ciest, chodníkov, ale treba aj pozrieť príjmy od 
štátu, obrovský výnos od štátu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – áno, samospráva a štát rástol, znižuje sa nezamestnanosť,  no musí 
sa to odzrkadliť aj na peňaženke každého zamestnanca, 

- My sme prebrali  dva veľké problémy, nesplácali sa úvery ale iba úroky, 
a nemali sme  peniaze na výplaty už, 

- Ale my sme sa so všetkým týmto vysporiadali do takej miery, že splácame aj 
istinu, aj úroky, a ešte sme investovali do majetku mesta, 

- Pozrite si rok 2012 tovary suma 640 tis. eur, a rok 2016  tovary suma 340 tis. 
eur, čiže sme šli  na polovicu výdavkov, tak treba povedať  aj B nielen A, 

- Efektívne riadime myslím si 
 
Ing. Pitoráková – možno to vyzerá, že sa tou ulicou nezaoberáme, ale my sa ňou zaoberáme,  
a poviem že PD bude drahá,  je tam veľa problémov, voda, kanál je plytko, nedá sa  technicky 
dostať spád, a čo sa týka  dážďovej vody tak naozaj je to tak, že je to povinnosť fyzickej 
osoby, každý si má zviesť vodu  zo svojho tak, aby nespôsobovala škody na majetku mesta, 
toto je naozaj povinnosť zo zákona,  a je tam strašne veľa technických problémov 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  štruktúra výdavkov rozpočtu je daná, máme rozbehnuté  zhruba 40 
projektov, je to tlak na spolufinancovanie,   

- Vidíte porovnanie rokov od 2006,  rast príjmov a výdavkov, 
- Výdavky  sú  pod kontrolou 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – a to ako robíme verejné obstarávania, žiadny víťaz dopredu, ale 
férová súťaž, a preto výsledky sú dobré, ceny nižšie 
 
p. Rosina – ale nerobíme si zásobu, žijeme z ruky do úst 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za 15 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
MZ schvaľujezmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c,  mesta Levoča na 
rok 2017 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

10. Poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na 
financovanie projektov :  MŠ G. Haina a rekonštrukcia fontány 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
Ing. Olekšáková –ide o preklenovací úver na rekonštrukciu MŠ G. Haina, potrebujeme  
vykryť časový nesúlad, takisto  aj rekonštrukcia fontány, vykrytie časového nesúladu 
 
Jeseňák, M.A. – aká je doba? Aký úrok? 
 
Ing. Olekšáková – splatí sa to  do roka, marža je tam 1,3%, ale tento úver sa neráta do 
úverovej zadĺženosti mesta 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  získali sme prostriedky EÚ, ale tie budú  refinancované po 
častiach, takže toto  je na vykrytie 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektu 

s názvom „Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované 
pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti 
verejných budov“  vo výške 582 000 EUR a vystavenie bianco zmenky ako 
zabezpečovacieho prostriedku k úveru 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujeposkytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektu 
s názvom „Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované pracovisko, Ul. 
Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti verejných budov“  vo výške 
582 000 EUR a bianko zmenku ako zabezpečovací prostriedok k predmetnému úveru. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektu 

s názvom: „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii 
svojich miest“ vo výške 55 900 eur  a vystavenie bianco zmenky ako 
zabezpečovacieho prostriedku k úveru 

Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
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MZ schvaľujeposkytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektu 
s názvom: „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest“ 
vo výške 55 900 eur  a vystavenie bianco zmenky ako zabezpečovacieho prostriedku k úveru. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

11. Návrh VZN, ktorým  sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková -  ide o zmenu  spravovania parkovného, ktorého prevádzka prechádza z TS 
ML na mesto od  1.1.2018, výnos bude príjmom mesta, je to v súlade so zákonom 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel  
Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 

MZ  berie na vedomie, že k návrhu VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 
neboli vznesené žiadne pripomienky. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel  
Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 

MZ schvaľujeNávrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.   
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

12. Školská samospráva – delegovanie zástupcu mesta do RŠ 
MŠ, ul. Železničný riadok 3 Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na delegovanie člena do Rady školy, za p. 
Drahomireckého ktorému úmrtím  zanikol mandát , navrhujeme delegovať Šimona Jeseňáka 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 51 
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K bodu: Školská samospráva – odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do     RŠ MŠ, 
Ul. Železničný riadok 3, Levoča    

Hl. za 12 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
MZ schvaľuje delegovanie zástupcu mesta do Rady školy Materskej školy, U. Železničný 
riadok 3, Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                          Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
13. Začatie legislatívneho procesu zmeny VZN mesta č. 13/2015 

v znení VZN č. 23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb 
a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na 
území mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladáme návrh na začatie procesu zmeny VZN o sociálnych 
službách,  mesto poskytuje sociálne služby občanom, úhrady sú podľa VZN, štatisticky nám 
stúpa počet občanov nad 62 rokov, a s tým súvisia aj  narastajúce požiadavky  občanov na 
opatrovateľskú službu,  teraz zamestnávame 29 opatrovateliek, z toho  cez projekt 
financujeme 24 opatrovateliek, projekt ale končí v apríli 2018, čiže bude deficit v rozpočte, 
a nie je možné  prijať nové opatrovateľky, 

- Príjmy z podielových daní  ktoré prichádzajú na tých občanov vidíte v tabuľke, 
- Taktiež  bude  nárast minimálnej mzdy od r. 2018, čo sa týka práve ich, 
- Po prerokovaní tejto problematiky na MR  navrhujeme zdvihnúť poplatok o 50 

centov za túto službu, máme aj porovnanie  súm z okolitých miest, máme cenu 
najnižšiu, 

- Teraz poskytujeme službu  60-im klientom 
 
MUDr. Suráková -  čiže mesto dopláca na túto službu? 
 
Ing. Olekšáková -  áno, mesto dostáva 5% podielových daní na občanov nad 62 rokov, ale tie 
peniaze používame na sociálnu oblasť celkovo, tam patria aj náklady na klub dôchodcov, aj 
prevádzka detských jaslí, to je tiež sociálna oblasť, ktorá sa financuje z týchto príjmov PD,  

- Rastie nám počet občanov nad 62 rokov, stúpajú aj požiadavky na túto službu, 
pričom vlastne ich deťom sa  zvyšuje vek odchodu do dôchodku, čo spôsobuje, 
že oni sa nemôžu starať o svojich rodičov, 

- Rastú výdavky, hlavne tá  minimálna mzda, 
- Čiže táto oblasť je dofinancovaná z iných častí rozpočtu, ale nemáme už 

odkiaľ ubrať, 
- Nutné aby aj podiel občanov na tejto službe stúpol, preto navrhujeme zvýšenie 

sumy, požiadavky rastú 
 
PaedDr. Majerský, PhD. –široko ďaleko máme najnižší cenník za túto službu 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – sme si vedomí toho, že stále  budeme musieť dofinancovávať túto 
oblasť, dlh voči obyvateľom tu bude stále, je to naša povinnosť postarať sa o nich, 

- Ale sociálna oblasť to nie je len opatrovateľská služba, ale celý balík 
sociálnych služieb,  

- Ako už bolo spomenuté na r.2016 sme získali cez projekt financie na 
opatrovateľky, ale projekt končí, bude tu výpadok, nedokážeme to pokryť, 

- Pre informáciu len poviem, že príjem za túto službu máme 237 tis. eur 
a výdavky na ňu 292 tis. eur,  

- Ani aktuálne už neplníme všetky požiadavky klientov 
 
p. Čurilla – na MR už som spomínal, že je to oblasť, kde musíme byť veľkorysí, je to naša 
povinnosť, demografický vývoj nášho mesta je taký,  
- a peniaze, na to sme už mali myslieť skôr, stále sme tu mali túto službu, peniaze boli 
v rozpočte, teraz pri projekte sme v rozpočte ušetrili, tak sme ich mali ušetriť, ale nie, oni sa 
rozplynuli a tak bude na budúci rok problém, celé to financovať iba z rozpočtu bude veľký 
problém 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ročne 146 tis. eur sme na to dostali, nechať ich sa nedá, dostali by 
sa do prebytku a potom  sa dajú použiť už len do kapitálov 
 
MUDr. Ščurka – ja len takú  technickú poznámku, aby to  zvýšenie bolo o 50% v každej 
kategórii, aby to bolo férove voči všetkým 
 
Ing. Babej J. – ak sumu necháme nízku, nemôžeme  vyhovieť viac obyvateľom, ak by sme 
sumu zdvihli, môžeme službu rozšíriť pre viac obyvateľov čo to potrebujú, treba sa správať 
ekonomicky a dať reálnu sumu, koľko by musela byť cena, aby to pokrylo aspoň 80% 
nákladov, lebo nás to dobehne a my nebudeme mohli určitý počet obyvateľov, ktorí potrebujú 
túto službu  vybaviť, viem, že to je nepopulárne zvyšovať ceny 
 
RNDr. Gerčáková  - aby to pokrylo na 75% tak by suma bola 2,79 eur 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – jedno alebo druhé nás  skôr alebo neskôr dobehne 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Začatie legislatívneho procesu zmeny VZN mesta č.13/2015 v znení VZN č. 

23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe  a výške úhrady za 
poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča. 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujezačatie legislatívneho procesu zmeny VZN mesta č.13/2015 v znení VZN č. 
23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe  a výške úhrady za poskytnuté sociálne 
služby na území mesta Levoča. 
T: ihneď                          Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
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14. Návrh na schválenie podpisu dotačnej zmluvy so Slovenským 
futbalovým zväzom v rámci schváleného projektu: 
„Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových 
šatní“ 

15. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „ 
Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových  
šatní“ vo výške 54 477,16 eur 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice 
 
Ing. Pitoráková – predkladám návrh na rekonštrukciu šatní, zapojili sme sa do výzvy, ide 
o suterén budovy kocky, je to v spolupráci so Slovenských  futbalovým zväzom, 
rekonštrukčné práce sú vyčíslené na sumu 79 477 eur, z toho 25% musíme mať spolupodiel, 
SFZ kontaktoval Levoču, vybrali si nás, že  nám poskytnú na to 25 tis. eur, zvyšok musíme 
my dofinancovať, navrhujeme to  z rezervného fondu  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – všetci vieme aká nepriaznivá situácia je pre futbalistov, toto je 
snaha vyriešiť, pamätáme si tiež  ten predaj budovy za zimným štadionom, a tak vznikol 
nedostatok šatní na fungovanie, vybavili sme tú dotáciu od SFZ 25 tis. eur a dofinancovaním 
môžeme urobiť slušný priestor pre nich, tá suma je taká pred súťažou, ale bude férová súťaž, 
uvidíme aká sa vysúťaží 

- Máme aj písomné stanovisko od FK 05 Levoča, že s tým zámerom 
rekonštrukcie súhlasia 

 
p. Rosina – komisia povedania nie, zdalo sa nám, že je to veľa peňazí, či by za také peniaze 
nestálo  postaviť novú  budovu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ale  potom  táto dotácia nemôže byť, tá je presne na toto určená 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:  Návrh na schválenie podpisu dotačnej zmluvy so Slovenskýmfutbalovým 

zväzom v rámci schváleného projektu: „Rekonštrukciapriestorov 1.PP pre 
zriadenie futbalových šatní“ 

Hl. za 12 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
MZ schvaľujepodpis dotačnej zmluvy so Slovenským futbalovým zväzomv rámci 
schváleného projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP prezriadenie futbalových šatní“ 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Rekonštrukciapriestorov 

1.PP pre zriadenie futbalových šatní“ vo výške 54 477,16eur. 
Hl. za 12 proti  1 zdr   0 nehl.  0 
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MZ schvaľujespolufinancovanie projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP prezriadenie 
futbalových šatní“ vo výške 54 477,16 eur. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
16. Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 

finančných  prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy pre účely stavby: 
„rekonštrukcia telecvične, ZŠ-Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková –plánujeme sa zapojiť do výzvy na rekonštrukciu ZŠ Š. Kluberta, technický 
stav telocvične je v zlom stave, v materiáloch je popis rozsahu prác, výška našej spoluúčasti je 
vyhodnocovacím kritérium 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 

finančnýchprostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblastitelesnej a športovej výchovy pre účely stavby: 
„Rekonštrukciatelocvične, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujepredloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov narozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovejvýchovy pre účely stavby: „Rekonštrukcia 
telocvične, Základnáškola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča“ 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 

finančnýchprostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblastitelesnej a športovej výchovy pre účely stavby: 
„Rekonštrukciatelocvične, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“ 

Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujespoluúčasť Mesta Levoča vo výške 20 % z rozpočtovanýchnákladov stavby: 
„Rekonštrukcia telocvične, Základná škola,Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča“, t.j. vo 
výške 17 488,82 eur. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
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17. Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto 
Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej 
techniky, kód projektu ITMS2014+:310011B199 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – mesto má podpisanú zmluvu o NFP k rekonštrukcii zberného dvora,  
predkladáme vlastnú blankozmenku, ktorá je potrebná na celé  monitorovacie obdobie 
projektu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia 

zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, kód projektu ITMS2014+: 
310011B199 

Hl. za 12 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/32 zo dňa 30.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a 
článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy 
č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie 
vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. 
Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská 
agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, 
poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 
841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: : Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a 
nákup manipulačnej techniky, kód projektu ITMS2014+: 310011B199.  
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia 

zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, kód projektu ITMS2014+: 
310011B199 

Hl. za 12 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujepoverenie primátora podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a 
vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
18. Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov 

z dotácie MF SR na financovanie záchrany a obnovy 
kultúrnych  pamiatok v roku 2017 – aktualizácia po procese 
verejného obstarávania 



40 
 

40 

 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – ide o prostriedky od MF SR, aktualizácia po procesoch VO, navrhujeme 
všetky zvyšné prostriedky  presunúť na dofinancovanie obnovy Košickej brány I. etapa  
 
MUDr. Suráková – čo tam bude robené? 
 
Ing. Pitoráková – fasáda, dážďové zvody, cesta  v podchode, prechody pre chodcov, 
iluminácia, verejné osvetlenie, realizácia do konca októbra, uvidíme ako to pôjde, aké bude 
počasie 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  PD je veľmi dobre spracovaná, zverejníme  vizuál  na web, bude to 
celková zmena vstupu do námestia 
 
p. Rosina – na tej pravej strane je problém,  vzniká tam smetisko, a záchod, musíme s tým 
niečo robiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  vlastník  objektu je problém, nedá sa s ním kontaktovať, a je to na 
predaj teraz, ale vysoká cena stále 
 
Ing. Pitoráková -  je to občan maďarskej národnosti, už pri stavebnom konaní sme mali 
problémy, on nám nepreberá  poštu, vracia sa nám to ako nedoručené, nekomunikuje s nami 
 
Mgr. Drahomirecký – je tam problém, my sme tam aj vstúpili, a zamurovali sme to, je tam 
skládka odpadu a prespávali tam už bezdomovci,  teraz to ponúkajú na predaj 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov z dotácie MFSR na 

financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2017 – 
aktualizácia po procese verejného obstarávania 

Hl. za 11 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujenávrh presunu finančných prostriedkov z dotácie MFSR na financovanie 
záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2017 – (aktualizácia po procese verejného 
obstarávania) podľa priloženej tabuľky. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
19. Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová -  prekladáme návrh na vstup do projektu, zámer v rámci výzvy modernizácia 
sídl. Rozvoj, je tam 5%  spolufinancovanie 
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p. Kravecová -  ktorá časť sa ide robiť? A veľmi pekne ďakujem za  to ihrisko na Západe, ešte 
prosím trošku obnoviť aj tam vzadu ihrisko 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – bližšia špecifikácia na mape, riešime iba tú strednú časť sídliska 
a nechávame priestor aj na parkovacie miesta do budúcna 

- Tento zámer tiež zverejníme na webe 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujepredloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom 
realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča“ realizovaného v 
rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujezabezpečenie realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, 
Levoča“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:  Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča 

Hl. za 12 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujezabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča“ vo výške 15 715 eur (rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a z poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci). 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľujezabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta. 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
20. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie 

podmienok o voľbe 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
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Ing. Lisoňová – vzhľadom na končiace funkčné obdobie hlavného kontrolóra, podľa 
zákonných limitov musí byť MZ určené  deň voľby a tiež podmienky voľby, navrhujeme 
voľbu HK na deň 16.11.2017,  navrhujeme tajnú voľbu HK,  na úradnú tabuľu mesta a na 
webovú stránku  navrhujeme oznámenie  podľa priloženého znenia, navrhujeme komisiu  
v zložení  pán zástupca a dvaja poslanci, ktorá preverí doručené prihlášky, mená dvoch 
poslancov treba doplniť 
 
Jeseňák, M.A. – chcel by som podať poslanecký návrh  k zmene, a to aby voľba prebehla  
verejným a nie tajným hlasovaním,  a druhý  môj návrh by bol,  lebo to je jeden 
z najdôležitejších volených postov,  preto považujem za absolútne  neadekvátne týmto 
kandidátom poskytnúť 5 minút na svoju prezentáciu, 5 minút by som úplne vypustil, koľko 
bude potrebné  toľko  treba poskytnúť, je to funkcia, ktorá je volená  na 6 rokov, čiže týka sa 
nás, ďalšieho zastupiteľstva a ešte ďalšieho zastupiteľstva 
 
PhDr.  Mgr. Cvoliga – dobre, rokovací poriadok nám umožňuje aj tajné aj verejné hlasovanie, 
my navrhujeme tajné, ja som za tajné hlasovanie, ale čo sa týka prezentácie vychádzajme 
z toho, že môže sa prihlásiť  viac kandidátov,  a myslím, že časový limit by mal byť, keď je 
málo 5 minút dajme 10-15 minút, ale v časovom limite to nechať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – zvykne sa dávať všade časový limit, lebo sa to môže naťahovať  
keď prídu viacerí kandidáti 
 
Jeseňák, M.A. – áno, pochopiteľne, že to môže nastať, ale voľby  sú nato, aby sme my vybrali 
najvhodnejšieho kandidáta,  mal by dostať toľko času koľko potrebuje 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja navrhujem časový limit nechať,  my tu stanovujeme podmienky, 
podrobnosti ako hovorí zákon,  a oni to budú  rešpektovať, a tá rovnosť by mala byť,  aby  
potom  nemohli oponovať, že niekto mal krátky čas, niekto dlhší čas, 

- Zároveň ešte poprosím doplniť tie mená do komisie, dvoch poslancov na 
otváranie obálok, takže  Ľubo Komara?  Môžeš, dobre, a ešte niekto 
z nezávislých poslancov?  P. Rosina? Dobre 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – takže môžu byť tie dve mená? Áno, súhlasite, dopíšeme do 
uznesenia 
 
p. Rosina – ešte sa chcem opýtať  aký je rozdiel, aké výhody tajná či verejná voľba? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – pri tajnej nevieme ako si hlasoval, hlasuješ bez záväzkov, sú ľudia, 
ktorí pri tajnej ti povedia že ti dali hlas, a pritom ti nedali 
 
MUDr. Ščurka – sa chcem spýtal poslanca Jeseňáka, prečo preferuje verejné hlasovanie? 
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Jeseňák, M.A. -  myslím si, že istá časť nás poslancov sa zaviazala k tomu, že zverejní všetko 
čo môže, a všetky hlasovania, ktoré môžu byť verejné  aj budú, navyše  si myslím, že právom 
verejnosti je poznať ako  hlasovali pri volených  zástupcoch  mesta 
 
Mgr. Babej V. – keď 5 minút je málo, ale v každom prípade by  mal byť nejaký  limit 
stanovený, tak napr. nech to je 30 minút, a ja som tiež za verejné hlasovanie 
 
MUDr. Ščurka -  aj u nás platí limit, na  našich rôznych aj medzinárodných  vedeckých 
konferenciách platí, že každý má rovnaký čas stanovený, my máme na prezentáciu 15 minút 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dobre, takže verejná voľba a 15 minút limit na prezentáciu 
kandidáta,  ak sa už nikto nehlási tak dávam hlasovať o poslaneckom návrhu Šimona 
Jeseňáka, potom  ostatné  uznesenia  už s tými zmenami 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe – 

poslanecký návrh 
Hl. za 8 proti  2 zdr   3 nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Šimona Jeseňáka M.A. – zmena  spôsobu 
hlasovania pri voľbe hlavného kontrolóra z tajného na verejné. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe – 

poslanecký návrh  
Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Šimona Jeseňáka M.A. –  predĺženie času na 
prezentáciu kandidátov z 5 minút na 15 minút. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe. 

Hl. za 12 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
MZvyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Levoča  v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 16. 11. 
2017. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe. 

Hl. za 13 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča 
a náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra takto: 

1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča sa uskutoční verejným hlasovaním 
v zmysle ustanovenia § 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

2. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča má právo v deň konania 
voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu  15 minút. 

3. Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča musí obsahovať: 
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- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-
mail), 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedenou pracovnou pozíciou, 
- úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako 

3 mesiace, 
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra nie starší 

ako 3 mesiace, 
- písomný súhlas kandidáta so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich 

uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra 
mestským zastupiteľstvom.  

4. Plnenie predpokladov prihlásených kandidátov a náležitosti doručených prihlášok 
preverí komisia v zložení: 
- PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, zástupca primátora,  
- Bc. Ľubomír Komara, poslanec mestského zastupiteľstva, 
- P. Pavol Rosina, poslanec mestského zastupiteľstva. 

 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe. 

Hl. za 11 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra mesta Levoča schvaľuje zverejnenie textu 
nasledujúceho znenia na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta: 

„Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením č. 31/66 zo dňa 21. 09. 2017 vyhlasuje 
v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Levočana deň 16. 11. 2017. 
 

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť. 

2. Náležitosti prihlášky kandidáta: 
- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-

mail), 
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedenou pracovnou pozíciou, 
- úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako 

3 mesiace, 
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra nie starší 

ako 3 mesiace, 
- písomný súhlas kandidáta so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich 

uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra 
mestským zastupiteľstvom.  
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3. Voľba hlavného kontrolóra sa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči č. 31/67 zo dňa 21. 09. 2017 uskutoční  verejným  hlasovaním v zmysle 
ustanovenia § 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

4. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča má právo v deň konania 
voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu  15 minút. 

5. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Funkčné obdobie začína 
dňom 02. 01. 2018, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta 

Levoča je najneskôr 02. 11. 2017 do 14.00 h. Miesto doručenia prihlášky kandidáta 
na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča je podateľňa Mestského úradu 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča. Kandidát označí zadnú stranu 
obálky textom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.“ 

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

 
21. Návrh  VZN o ochrane verejného poriadku na území mesta 

Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – predkladáme návrh VZN, ktoré pojednáva tri oblasti,  podmienky predaja 
a používania alk.nápojov na území mesta, používanie pyrotechniky  na území mesta 
a prevádzkovanie obchodu a  služieb na území mesta 
 
Bc. Komara – pyrotechniku neošetruje  to priamo zákon?  
 
Ing. Lisoňová -  zákon splnomocňuje obec  na zákaz pyrotechnicky, to je  aktuálny právny 
stav, zákon o výbušninách 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga –ešte som chcel či je možné riešiť aj otázku dronov, ktoré lietajú ponad 
záhrady, lebo obracajú sa na nás občania, je s tým už problém 
 
Ing. Lisoňová -  rieši to letecký zákon a Dopravný úrad 
 
Jeseňák, M.A. – chcem sa spýtať na ň 5 hlavne bod 4, ako si predstavujeme, že tí podnikatelia 
budú dozerať, ako podnikateľ zabezpečí aby  v bezprostrednom okolo svojej prevádzky  
nedochádzalo k hlučnosti? Ako si to prakticky predstavujete? Že majiteľ výjde pred svoju 
prevádzku a bude ich  naháňať a prosiť ich? Zaujíma ma vymožiteľnosť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – väčšinou je to tak, že  pred svojou prevádzkou by si mal 
zabezpečiť naozaj ten prevádzkovateľ poriadok a bezpečnosť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – tento návrh vzišiel na podnet  problematických miest, kde máme 
sústavne opakované sťažnosti od obyvateľov, vzorom nám bola BA-Staré mesto, my hľadáme 
možnosti, aby aspoň teoreticky, aby sa to  eliminovalo, musíme  časť zodpovednosti preniesť 
aj na prevádzkovateľa, lebo mesto nemá skoro žiadne páky, je  polemika, nevieme to riešiť, 
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denne riešime také sťažnosti, ale legislatíva je taká, že nemáme žiadne páky, obec nemôže 
nikomu zatvoriť prevádzku 
 
JUDr. Papcun – je pravda, že vymožiteľnosť môže byť problematická 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane verejného poriadku na 

území mesta Levoča. 
Hl. za 12 proti  0 zdr   1 nehl. 0 

MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane verejného poriadku na 

území mesta Levoča. 
Hl. za 12 proti  0 zdr  1  nehl. 0 

MZ schvaľujevšeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného 
poriadku na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu, 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 

22. Návrh na zrušenie uznesenia 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – predkladám návrh na zrušenie uznesení, súvisí to s VZN o verejnom 
poriadku, pôvodne sme chceli  rušiť  dve VZN, teraz od toho upúšťame 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Hl. za 12 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
MZ zrušuje uznesenie č. 30/13 zo dňa 17. 07. 2017, ktorým bolo schválené zahájenie 
legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia mesta o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levoča, ktoré malo nahradiť 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2007 o predajnej a prevádzkovej dobe. 
T: ihneď                               Z: Ing. Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 72 
K bodu: Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Hl. za 12 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
MZzrušuje uznesenie č. 30/14 zo dňa 17. 07. 2017, ktorým bolo schválené zahájenie 
legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa malo 
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zmeniť všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča. 
T: ihneď                                                                              Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                               PhDr. Mgr.  Cvoliga                 

 
23. Informácia o vydaní Doplnku č. 15 k Organizačnému 

poriadku s účinnosťou od 1.8.2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová -  predkladám informáciu o zmene organizačného poriadku, jednalo sa 
o vytvorenie jedného miesta na odd. školstva, na dobu určitú do 31.10.2018  
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 15 k organizačnému poriadku Mestského úradu 

Levoča. 
Hl. za 12 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MZberie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 08. 2017. 
T: ihneď                               Z: Ing. Lisoňová 
PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 

24. Levoča v UNESCO – záväzky, úlohy, podmienky 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – prezentácia ohľadom záväzkov, o plnení prebehla na monitore,  od r. 
2009 nebolo prijaté žiadne mesto do  UNESCO, takže sme boli   z posledných miest, plnenie 
záväzkov  je vyhodnotené podľa bodov, je uvedené aj v materiály, 

- Odporúča sa aby Levoča spolupracovala s mestom Banská Štiavnica,  tá je  
označená ako top destinácia, takže táto úloha je pred nami, 

- Mysle si myslíme, že UNESCO je o financovaní,  je to výchovno vzdelávacia 
organizácia, ktorá zabezpečuje a smeruje k záchrane kultúrneho dedičstva, 

- Hradobný systém je veľmi dôležitou otázkou v rámci SR, ale my máme aj 
pamiatky na námestí  

 
MUDr. Ščurka – chcem sa veľmi pekne poďakovať za tú akciu oltár Majstra Pavla, ozaj to 
bolo na úrovni, 

- A ešte či nie je úvaha, v rámci dopravnej situácie  sčasti urobiť pešiu zónu 
 
PaedDr. Majerský , PhD. -  projekt je taký, že od klietky hanby po Turzov dom by mala byť 
pešia zóna, tak je PD urobená, II. etapa 



48 
 

48 

 

- Dofinancovanie kostola máme  vyrokované s MK SR, 1 mil. eur, bude  cca za dva 
roky definitívne  rekonštrukcia exteriéru, lešenie  by malo ísť dole za dva mesiace 
z veže, a južná strana do dvoch rokov by malo byť tiež dole 

 
p. Kravecová – p. Špaleková  opäť krásne reprezentovala Levoču v relácii Anjeli strážni na 
RTVS 2 ,  ale treba  aby turista mal  tu aj  iné  športové  či  rekreačné využitie aktivít v našom 
meste, aby neodišiel za jeden deň, pozrel kostol a išiel preč  
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  turistov pribúda,  nárast  v Bazilike je, ale nezobrazí sa nám to na 
ubytovaných  hosťoch cez poplatky,  takže relevantné výkazy nie sú, nie je účinný spôsob 
kontroly, legislatíva neumožňuje  

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Levoča v UNESCO -  záväzky, úlohy, podmienky 

Hl. za 13 proti 0  zdr   0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie   informáciu podľa predloženého návrhu.   
T: ihneď                           Z: Mgr.  Lazorová 
PhDr. Mgr.  Cvoliga 

 
25. Návrh na menovanie komisie posudzujúcej návrhy na 

verejné uznania:  Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta 
Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga –v Limke je zverejnená možnosť  nominovať  občanov na ocenenia 
podľa Štatútu mesta, máme  definované tri druhy ocenení,  preto navrhujeme  komisiu na 
vyhodnotenie týchto  návrhov od občanov 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať  
UZNESENIE č. 75 
K bodu:    Návrh na menovanie  komisie posudzujúcej návrhy na verejné uznania 

Hl. za 10 proti  0 zdr  2  nehl. 1 
MZ menuje komisiu posudzujúcu verejné uznania Čestné občianstvo mesta Levoča a Cena 
mesta Levoča v zložení: 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – predseda komisie 
Pavol Rosina 
Miroslav Čurilla 
JUDr. Lýdia Budziňáková 
Anna Kravecová 
Mgr. Vladimír Babej 
Ing. Ján Babej 
PaedDr. Ľubomír Repaský 

T: ihneď      Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
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26. Interpelácie poslancov MZ 
 
Ing. Babej J. – ja by som chcel  navrhnúť aby sme oslobodili od platenia parkového tých  
ľudí, ktorí chodia pracovne  na Radnicu či už na sobáše alebo  iné slávnosti  uvítanie detí, 
jubilantov, tí ľudia  čo robia Aktív pre obrady. Spôsoby sú rôzne, napr.  nejaké preukazy aby 
mali, alebo nahlásia  ŠPZ mestskej polícii. 

 
27. Záver 
 

Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil  31.  zasadnutie MZ.   
 

 


