
1 
 

Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 22.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  12. septembra 2017 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Milan Majerský  privítal prítomných poslancov a vyzval  ich 
na minútu ticha  za nebohého  kolegu,  poslanca a člena MR - MVDr. Antona 
Drahomireckého.  Po chvíľke ticha konštatoval uznášaniaschopnosť a otvoril rokovanie. 
Ospravedlnil neúčasť poslanca Mgr. Vladimíra Babeja a prítomných oboznámil s programom 
rokovania podľa pozvánky aj s doplnením  bodu „Projekt: Regenerácia vnútrobloku  sídliska 
Rozvoj Levoča“,  opýtal sa či má ešte niekto návrh na doplnenie programu. Primátor navrhol 
za overovateľov zápisnice  p. Miroslava Čurillu a Bc. Ľubomíra Komaru a určil  za 
zapisovateľku p. Anežku Zahurancovú. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

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

Hl. za 4 proti  0 zdr  0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:   p. Miroslav Čurilla,  Bc. Ľubomír  Komara. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
PhDr. Mgr. Cvoliga  vyhodnotil uznesenia z  21.zasadnutia MR  všetky ako splnené. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo  21. zasadnutia MR.  
T: ihneď           Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
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3. Informácia o zániku mandátu poslanca MZ a nastúpení 
náhradníka. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – prečítal zákonné znenie o zániku mandátu poslanca neb. Antona 
Drahomireckého a o nástupe náhradníka kandidáta, ktorý  získal najväčší počet platných 
hlasov v príslušnom  volebnom obvode, stal sa ním Šimon Jeseňák 

- Ku vzniknutej situácii  sú pripravené dve uznesenia 
 
PaedDr. Majerský – ja chcem povedať, že  Šimon  si už bol  prevziať osvedčenie o zvolení 
poslanca, prejavil záujem, podpísal prevzatie, príde už na zasadnutie MZ, podľa  rozhovoru 
s ním vyplynulo, že zrejme bude mať záujem  pracovať aj v niektorej z komisií pri MZ, 

- V súvislosti s tým ešte tu teraz otvorím aj diskusiu o zložení MR, nechcem 
sám rozhodnúť kto by mal byť ďalší  člen MR po Tonovi, alebo  či by sme 
nešli cestou zníženia počtu  členov MR na päť,  a to hlavne z praktického 
hľadiska, lebo teraz pri  stave šesť členov, musia  hlasovať  4 poslanci  za 
návrh aby bol prijatý, a tiež uznášaniaschopnosť, chceme počuť aký je váš 
názor k tomu 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja môžem povedať k tomu, že som bol  telefonicky oslovený 
poslancom Rosinom, že on by  mal záujem a chcel  by sa stať členom MR, takže posúvam 
jeho myšlienku, 

- Ja za seba poviem, že som za zníženie počtu  na päť členov  a to z praktického 
hľadiska, 

- Hovoríme o tom tu teraz preto, aby sme vedeli vaše názory, a podľa toho  aby 
sme pripravili do MZ také materiály 

 
Bc. Komara – ja si myslím, že  bez ohľadu na to, ako  sa my tu rozhodneme, na MZ  budú od 
poslancov aj tak reakcie, aby ostal počet šesť členov, myslím si, mne je to osobne jedno 
 
Mgr. Rusnáčiková – ja len chcem pripomenúť, že zmenou Štatútu mesta došlo k zmene 
kompetencií aj MR, tak aby tí členovia aj chodili na zasadnutia a hlasovali, aby bol výsledok, 
že to čo kompetenčne má končiť v MR aby to bolo odsúhlasené, a nie kvôli  potrebnému  
kvóru sa veci odsúvali, čiže z praktického hľadiska apelujem na zníženie počtu členov MR 
 
p. Čurilla – nechajme to na MZ, uvidíme, keď bude mať niekto záujem  tak nech sa potom 
o ňom hlasuje 
 
PaedDr. Majerský – dobre, teraz  hlasujeme iba  o uzneseniach  ohľadom zániku mandátu 
a nastúpení náhradníka, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:  Informácia o zániku mandátu poslanca mestského  zastupiteľstva a nastúpení 

náhradníka.     
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR 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 
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UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Informácia o zániku mandátu poslanca mestského  zastupiteľstva a nastúpení 

náhradníka.     
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR 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 

4. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Drahomirecký – máme tu hlavný materiál a ešte doplnok k materiálu, takže začneme 
hlavným materiálom 
 

Kúpa nehnuteľnosti – p. Tibor Lesňák 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie v súvislosti s III. Etapou 
budovania cyklochodníka, peniaze sú  na to v rozpočte vyčlenené, bol to náročný proces 
vysporiadania 

- Bližšie špecifikoval na nákresoch 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 

Kúpa nehnuteľnosti – p. Radomír Stančík, Eva Bobková, Ing. 
Michal Mlynarčík, p. Klaudia Miklošová, Ing. Peter Mlynarčík, 
Bc. Jozef Mlynarčík 
Mgr. Drahomirecký -  ide o majetkoprávne vysporiadanie na  plánovanú IV. Etapu 
cyklochodníka, 

- Bližšia špecifikácia na nákresoch 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – vysporiadať  nám treba ešte tieto časti 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – v najbližších mesiacoch by mala výjsť výzva na tie cyklochodníky, 
musíme to mať pripravené, vysporiadané aby sme sa mohli uchádzať 

- Dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu 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 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 
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Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu 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. 8 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu 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. 9 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu 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. 10 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 6894/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 181 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-E 6894/1 – tr. tráv. porast, 
s výmerou 527 m2, v podiele 1/8-ina, od Klaudii 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 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 6894/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 181 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-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, od Klaudii Miklošovej, rod. 
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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 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemok  
parc. Č. KN-E 6894/1 – tr.tráv.porast, s výmerou 527 m2 v podiele ¼-ina, od Bc. Jozefa 
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 „Cykloturistický chodník – Levoča IV. etapa“.   
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Kúpa nehnuteľnosti – p. Hynek Mráz 
Mgr. Drahomirecký –jedná sa o pozemok v lok.  Š.Kluberta, bývalé záhradkárske potreby, oni 
to kúpili od mesta v r. 1998,  je to pozemok, ktorý by mesto mohlo v budúcnosti potrebovať, 
preto sme navrhli  to odkúpiť za cenu 10 €/m2, ale oni nesúhlasili a navrhli cenu 20 €/m2 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – treba povedať, že momentálne  nemáme ešte zdroje na toto, a ešte 
možno  budeme s nimi rokovať o cene, zdá sa mi veľa 20 eur 
 
p. Lorko – oni za ten pozemok platili daň z nehnuteľnosti? Nemajú dlh? Všetko je ok? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, oni to kúpili v r. 1998 od mesta vtedy po 200 Sk/m2 
 
p. Čurilla – ja myslím, že je to korektné tá cena, nemôžme porovnávať cenu  z r. 1998, je to 
celkom pekný pozemok, myslím že aj adekvátna cena 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  2 proti  0 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MR  neodporúča  MZschváliť 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  
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o spol. Atlantis Enterprise s.r.o., bytovka na sídl. Sever, 
pozemky pod bytovým domom, stavba bola ukončená, prebieha kolaudácia, požiadali mesto 
o zrušenie predkupného práva 
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PaedDr. Majerský, PhD. – už sa to dlho ťahá, všetci budeme radi keď tam už začnú  bývať 
ľudia, nech sa to dokončí 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Zrušenie predkupného práva 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť 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 – v MZ už bol schválený zámer predaja pozemku pre p. Kamenického 
v lok. Fedorkin jarok, teraz doručili už GP, odporúčame to predať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ja len chcem povedať, že to nie je Kamenický zo ZUŠ,  

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj 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 
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 odkúpenie časti pozemku pri svojej garáži za 
účelom  ohradenia, aby sa tam nekumuloval odpad, je to cca 12 m2 celkom  na konci do 
medze, nie je možné už iné využitie tohto pozemku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5 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 odkúpenie časti pozemku v lok. Fedorkin jarok 
pri svojej chate, ide o pozemok ktorý  aj tak užíva, má záujem si to  vysporiadať, je to asi 100 
m2 
 
p. Čurilla -  vidíme, že tí chatári prejavili záujem na vysporiadanie,  ale viem, že sme prijali 
taký úzus, že nebudeme súhlasiť, nemali by sme to predávať,  a toto ešte k tomu 100 m2 
myslím že to nie je len na vysporiadanie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ale na druhej strane teší  ma aj to, že zanikne naša povinnosť na 
kosenie, keď si to poodkupujú, oni si to budú musieť,  a nakoniec oni si to aj tak užívajú, ja by 
som  bol práve rád, keby sa ešte viacej takých   záujemcov na vysporiadanie našlo, 
a zlegalizovali si to, ale bez oplotenia, to nemôžu, a keby sa združovali tie peniaze príjmy 
z toho na investície 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťzámer 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. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – Klára Šimoničová 
Mgr. Drahomirecký –zámer predaja už bol schválený v MZ, teraz doručili GP, ide o lok. Nad 
tehelňou, pozemok okolo domu, je to medza, chce si to oplotiť 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť 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 
Mgr. Drahomirecký – je vlastníkom garáže v lok. ul. Športovcov, pozemok pod stavbou ostal 
nevysporiadaný, tak prejavili záujem si to vysporiadať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  postupne prechádzame  celé ulice, overujeme, dáva sa to do súladu 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj 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 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 
 

Predaj nehnuteľnosti -  vyhlásené VOS 
Mgr. Drahomirecký – všetky tieto súťaže idú do MZ 
 
p. Čurilla -  chcem reagovať  k tým predajom,  ten predaj je taký zvláštny,  neštandardne bez  
prerokovania v MR a bez komisií ste to dali rovno  na neplánované MZ, nekomentujem ako to 
tam celé prebiehalo, chcem len povedať, že je zvláštne, ako niektorí poslanci zmenili svoj 
názor, hovoril som s niektorými  kolegami, no nechám si tie dôvody  pre seba, 
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- schválenie súťaží bolo schválené na tom  neplánovanom MZ 17.7., no  nebolo to 
zverejnené  ani na stránke mesta, záhadne dlho  bolo o tom ticho, až teraz ste to 
zverejnili v Limke, predaj takých  nehnuteľnosti ktoré sú také dôležité pre mesto, no 
ten spôsob predaja sa mi nepáči, kupca na takého strategické nehnuteľnosti sa hľadá  
dlhodobejšie, veď celá hodnota  toho jedného domu sa rovná  teraz tomu, čo ideme 
rekonštruovať Košickú bránu, 

- neobjektívne veci boli k tomu  povedané, 
- priestory sú to zaujímavé, návratnosť by bola, 
- ale za dva týždne to  predať ?  trebalo využiť všetky možnosti, 
- nerozumel som ani tomu chlapcovi čo bol na tom MZ 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ja tiež jeho zámer nepoznám, ale v našej prítomnosti na 
rokovaniach  tvrdil, že to chce kúpiť, 

- nejde mi o to, predať  to vopred vybratému záujemcovi, viacerí majú  záujem, chodia si 
to pozerať, sú obhliadky, je záujem, 

- máme to  inzerované aj na Bazoši, tam je to hlavné 
 
Mgr. Drahomirecký – od 8.8.  to máme na internete na portáloch, Limka to je iba druhoradá  
pre nás na inzerovanie, na internete je to na celoslovenských portáloch, a odtiaľ to prechádza 
na ďalšie portály,  7 týždňov do MZ to visí, máme troch záujemcov zatiaľ, ale ani jeden z nich 
nie je Levočan, nie je v tom nič skryté 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZvyhodnotiť a prijaťnávrh kúpnej zmluvy ......................... , akopre mesto 
Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – 
orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pretože 
návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením 
č. 31 z 27. zasadnutia MZ konaného dňa 27.04.2017 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. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre ..........................., za kúpnu cenu........., v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za   proti   zdr   
MR odporúča  MZvyhodnotiť a prijaťnávrh kúpnej zmluvy ......................... , akopre mesto 
Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
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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. 23 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj 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 pre ......................., za kúpnu 
cenu .............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZvyhodnotiť  a prijaťnávrh kúpnej zmluvy ......................... , akopre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj nehnuteľností,  nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra 
Pavla  a to: stavby s. č. 47(o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. 
a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2, t. č. zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 7 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. 25 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, na Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47(o. č. 47), postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 891 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre ..........................., 
za kúpnu cenu .............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
– o majetku obcí v platnom znení.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 



11 
 

Zámena nehnuteľnosti – Peter Kočiš 
Mgr. Drahomirecký -  pri predaji pozemkov na garáže sídl. Západ vznikol balík problémov, 
keď sa išli vymeriavať pozemky, pri 6 pozemkoch  vznikol problém, projektantova chyba, 
potrebujeme to   urovnať a preto sa niektoré garáže posunú, týka sa to  iba dvoch majiteľov 
pozemkov 

- bližšie vysvetlenie na nákresoch, mapa 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v 
lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to:  
- 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. 27 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-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 m2 sa 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. 
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T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-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  

-  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. 29 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-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 m2 sa 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) 
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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. 30 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v 
lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:  
- 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 túto vlastníčku pozemku v lok. Levočská Dolina 
o odkúpenie časti pozemku, ktorý potrebujeme na vysporiadanie  v súvislosti s tým, že na 
časti jej pozemku je plánovaná IV.etapa  cyklochodníka,  

- ona však nechce predaj, ale chce zámenu konkrétnej časti pozemku v Levočskej Doline, 
v centre, tú časť kde je tá stodola, je to približne rovnaká výmera, ale treba povedať, 
že  jej pozemok je orná pôda a náš pozemok je zastavaná plocha v centre turistického 
centra, 

- vlastníčka inú variantu nepripúšťa, v celom  rokovaní  ju zastupuje Ing. Vilkovský, má 
plnú moc 

 
p. Čurilla -  je už časová tieseň, nebude dobre to  odsúvať, lebo príde výzva, lehota, a bez  
majetkoprávneho  vysporiadania pozemkov, už nebudeme mať  šancu robiť cyklochodníky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za  3 proti  0 zdr  1 =  n e s c h v á l e n é 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok.Lev. 
Dolina k. ú., Levoča a to:  
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- 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 
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 m2 sa 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 – máme tu inventúrou zistené investície, ktoré neboli zverené do správy 
príslušného správcu, ďalej sú tú  nové investície  po realizovaní projektu verejné  osvetlenie 
a tiež  umelecké dielo po skončení  výstavy  
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťv 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; 
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� 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;     

� 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. 33 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťv 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;  
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- 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; 
- 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 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku inv. 
č. G/1/18 – obraz „Deň v Jablonici“, autor Ľudovít Hološka, Jablonica, 1 ks, vstupná cena 
2000 eur; do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, 
Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 

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

Bezodplatný prevod stavby 
Mgr. Drahomirecký -  znovu  tu máme  odovzdané  investície od NDS -  pozemky diaľnica 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Bezodplatný prevod stavby 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť 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 plánuje realizovať cezhraničný projekt v lok. Kováčová vila – 
vodná  nádrž, časť pozemkov je vo vlastníctve Kláštora minoritov a časť vlastní Slovenský 
vodohospodársky podnik,  aby sme  mohli realizovať projekt musíme preukázať vzťah 
k pozemkom, 
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- s kláštorom sme sa dohodli na nájomnom a so  SVP máme uzavretú nájomnú zmluvu 
už, čiže to sa upraví v dodatku k zmluve 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  mal by to byť veľký investičný zámer s Poľskom cez Intereg, no bez 
toho vysporiadania sa nepohneme 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť 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. 37 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť 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 pozemkov – Vojenské lesy 
Mgr. Drahomirecký – ide o vodné toky do nájmu, pre účely plánovanej  IV.etapy 
cyklochodníka 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť 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;  
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- 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 
 

Ukončenie nájmu bytov 
Pridelenie bytov 
Mgr. Drahomirecký -  máme tu pripravené viac pohybov v bytoch,  končiace nájmy aj  nové 
pridelenia , je to taký stály kolotoč, aby boli všetci  uspokojení 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ak nikto  nemá výhrady ani žiadne  iné návrhy tak dávam  hlasovať 
naraz za všetky návrhy ako sú uvedené  v materiály 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Ukončenie  nájmu bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu trojizbového bytu č. 4, 
nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č. 23B 
v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 1300/2016/OM/1 zo dňa 27.01.2016 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Evou Majchrzákovou, nar. 09.08.1974, trvalé 
bytom J. Francisciho č. 23B, Levoča, ako nájomcom, dohodou k 30.09.2017, pod 
podmienkou pridelenia bytu inému záujemcovi a podpísania nájomnej zmluvy s novým 
nájomcom, v opačnom prípade platí výpovedná lehota, ktorá končí dňa 31.10.2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Ukončenie  nájmu bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 23, 
nachádzajúci sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3381, na adrese Potočná č. 38 
v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 34897/2015/OM/17 zo dňa 10.12.2015 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Jozefom Bednárom, nar. 28.04.1972, trvalé bytom 
Mäsiarska č. 33, Levoča, ako nájomcom, dohodou k 30.09.2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Ukončenie  nájmu bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 25, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok č. 
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23 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 20942/SMM/09/16 zo dňa 01.07.2009 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Dorotou Dudušovou, nar. 05.10.1990 a manž. 
Viktorom Dududšom, nar. 21.11.1985, obaja trvalé bytom Železničný riadok  č. 23, Levoča, 
ako nájomcami, dohodou k 30.09.2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 22 
nachádzajúci sa  na 5. nadzemnom podlaží (4. poschodí) bytového domu, súp. č. 3381 na 
adrese Potočná č. 38 v Levoči pre p. Barboru Babejovú, nar. 02.04.1987, trvale bytom J. 
Francisciho č. 26, Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším 
nájomcom, pod podmienkou uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 10, nachádzajúci 
sa  na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 3314 na adrese Rozvoj č. 21B v Levoči pre p. 
Františka Iľaša, nar. 20.12.1975, trvale bytom Rozvoj č. 12, Levoča a manž. p. Evu 
Iľašovú, nar. 13.05.1971, trvale bytom Obchodná 35, Hrabušice, na dobu určitú – 3 roky, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou uvoľnenia bytu 
doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 4, nachádzajúci 
sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 3313 na adrese J. Francisciho č. 23B v Levoči pre 
p. Jozefa Bednára, nar. 28.04.1972, trvale bytom Mäsiarska č. 33, Levoča, na dobu určitú – 3 
roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou uvoľnenia bytu 
doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 23 nachádzajúci 
sa  na 5. nadzemnom podlaží (4. poschodí)  bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 
38 v Levoči pre p. Máriu Ihnačákovú, nar. 20.09.1965, trvale bytom Pod vinicou č. 61, 
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod 
podmienkou uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet 
mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
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T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 25, 
nachádzajúci sa  na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Renátu Polákovú, nar. 22.05.1972, trvale bytom Predmestie č. 33, Levoča 
a manž. p. Róberta Poláka, nar. 25.06.1970, trvale bytom Predmestie č. 33, Levoča, na dobu 
určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, uhradenia nedoplatku za TKO, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Jozefovi Šimoničovi, nar. 08.10.1992, trvale bytom Vysoká 
390/36, Levoča na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, 
pod podmienkou uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, uhradenia nedoplatku za TKO, 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. Natálii Lackovej, nar. 24.05.1992, trvale bytom Levoča 
a manželovi Stanislavovi Lackovi, nar. 01.07.1992, trvale bytom Špitálska č. 44, Levoča, na 
dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, uhradenia nedoplatku za TKO, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

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

Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade – Marcela Šimoničová 
Mgr. Drahomirecký – menovaná požiadala o splátkový kalendár, ktorý  má  na nájomnom za 
užívanie bytu, splátky budú po 50 eur mesačne, odporúčame to schváliť 
 
p. Čurilla – hlavne, že sa vyváža na taxíku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom službách spojených s užívaním bytu za mesiace 12/2016 a 1-6/2017, 
na adrese Levočské Lúky č. 27, č. bytu 9, súp. číslo 3268, Levoča v celkovej sume 360,66 eur 
a príslušenstvo pre p. Marcelu Šimoničovú, nar. 03.12.1972 a manž. Peter Šimonič, nar. 
20.01.1976, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 27, Levoča vo výške 50 eur mesačne vždy 
do konca príslušného mesiaca.  

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

Dodatok k nájomnej zmluve – spol. Helske s.r.o. 
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Mgr. Drahomirecký -  požiadali nás o ďalšie  nebytové priestory v budove, týmto  už 
zaplníme celú administratívnu  budovu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť3/5-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 – vyhlásené VOS 
Mgr. Drahomirecký -  súťaž je v lehote do MZ 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

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

Darovanie nehnuteľnosti – spol. TERMO- stavebná  chémia s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – firma realizovala rozšírenie  miestnej komunikácie a obratisko,  bola 
uzavretá nájomná zmluva s podmienkou, že po kolaudácii je firma povinná  stavbu  
bezodplatne previesť  do vlastníctva mesta,  pripravili sme preto Darovaciu zmluvu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 50 
K bodu:  Darovanie nehnuteľností 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťprijatie 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 
 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – spol. 
Helske s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – mesto už má s nimi uzavretú  zmluvu, ale je potrebné rozšíriť predmetu 
zmluvy, lebo  pri stavebných prácach  kde začali už stavať zasiahli do mestských pozemkov, 
čiže dá sa  presne zamerať a potom bude ostrá zmluva 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 23689/2017/OM/5 – 

dodatok č. 1 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliťuzavretieDodatku 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 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, 



23 
 

• 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), 

• 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 

Vyradenie majetku z evidencie  
Mgr. Drahomirecký – ide o staré nábytky ešte z r. 1970, ktoré treba vyradiť, postupne sa 
kupujú nové nábytky do kancelárií 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča  primátorovi mesta  schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, 
spolu v obstarávacej cene 4 978,89 eur. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Memorandum o pozorumení  a vzájomnej spolupráci – VSD a.s. 
PaedDr. Majerský, PhD. – ich zástupca chcel prísť  vtedy osobne na naše MZ, ale  sme 
časovo zmenili zasadnutie už na 10.00 h  a nemohol prísť, viem že vtedy na MR ste s tým 
nesúhlasili, ale ja pripomínam, že pri viacerých  inv.akciách u nás  ide do  toho s nami VSD 
a.s., pri viacerých projektoch, to memorandum má slúžiť na vzájomnú toleranciu 
 
p. Čurilla – tak  nech to ide až na MZ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dobre, tak teraz nehlasujeme o tom, dáme to až rovno na MZ 
 

5. Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2017  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – predkladám  správu o hospodárení mesta za I. polrok 2017,  

- Vývoj je priaznivý, 
- Úvery a úroky platíme  riadne a včas,  v I. polroku sme  nečerpali ani 

preklenovací úver, budeme ho čerpať až v II. polroku, 
- Odhad príjmov podielových daní  je cca 50% plnenie, minulého roku 

o takomto čase už boli podielové dane plnené na 52%, tento rok  sa len 
kopíruje prognóza, 

- Čakajú  nás hlavne ešte kapitálové výdavky, projekt TSP-6 miest ktoré už 
máme, a zapojili sme sa do projektu komunitné centrá, kde budú ďalšie 3 
miesta, 

- Výdavky dávam do pozornosti 630 –BV kde už teraz máme plnenie 53%, tak 
sme prijali opatrenie podrobne sledovať  všetky výdavky, 

- Prípadný  prebytok  bude zrejme oveľa menší ako minulý rok 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam slovo riaditeľom príspevkových organizácii 
 
JUDr. Kamenická – naša organizácia má primerané  plnenie príjmov aj výdavkov, aj mzdové  
náklady sú v súlade s rozpočtom, aj reprezentačné,  KV zatiaľ neboli čerpané, vlastné príjmy 
sme  už prekročili, hlavne zo vstupného 
 
Mgr. Minďaš – naša organizácia vykazuje kladné hospodárenie tak v hlavnej ako aj 
podnikateľskej činnosti,  tiež záväzné ukazovatele plním na veľmi dobrej úrovni, podrobne 
vidíte všetky ukazovatele vo výkaze 
 
p. Čurilla -  ku BV úradu je vidieť, že tie  položky na mzdy boli veľkoryso robené v rozpočte, 
je tam rezerva  ešte 
 
Ing. Olekšáková -  to je len za päť mesiacov, preto to tak vyzerá 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ku platom musím povedať,  vláda navyšuje  platy učiteľom, ale my 
vieme, že  výrazne poddimenzované sú platy  zamestnancov úradu, s tými odmenami sme sa 
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dostali na priemer 700 eur v hrubom na našom úrade, ale je to stále málo, je to vážna vec,  
máme porovnávania s inými mestami, vieme ako to je,  vstúpili sme aj do rokovania 
s odborármi, požadujú zvýšenie platov o tie 2%, ja im dávam za pravdu, riešime to aj 
finančným oddelením, musíme  urobiť aj v tejto  oblasti niečo 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – pozor musíme dať, podielové dane sú aké sú,  spomalený rast už je, 
musíme sa pripraviť, 

- Valorizácia pedagogických  zamestnancov je, nikto ale nehovorí o valorizácii 
nepedagogických zamestnancoch,  je prijaté  memorandum na zvýšenie platov 
o 2%, ktoré už primátor spomínal, je to ale na zamestnávateľoch  rozhodnutie, 
rokovania, ďalej v tom memorande je  aj valorizácia 4%  od 1.1.2018, bolo to 
podpísané všetkými  kompetentnými orgánmi, musíme sa tiež s tým 
vysporiadať, 

- Pre mňa je taký môj vzor Kežmarok ako majú prenesený výkon štátnej správy, 
všetko majú nadimenzované  samostatne,  taký model, a podieľajú sa  im na 
výdavkoch aj obce a mestá ktorým robia výkon štátnej správy, majú to  
zaužívané už 10 rokov, to je pre mňa vzorový model 

- Úspora sa nám mala ukázať  aj na zmene organizácie našich MŠ, ale  keď aj, 
tak všetko to pôjde teraz na zvýšené platy, 

- Pokryť valorizáciu  musíme už od 1.9. teraz a aj budúci rok, 
- Sú to veci, sme pod tlakom, 
- Nepedagogických  nikto nerieši zatiaľ 
- Tiež bude nižší príjem do štátu, bude zmena vymeriavacích základov,  ZMOS 

a MF SR už boli k tomu prvé rokovania, chcú  od r. 2018 aby sa aj samosprávy 
podieľali, tým dôjde k poníženiu podielových daní, také budú prognózy 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:  Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2017 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie  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. 54 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS za I. polrok 2017 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie  Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2017. 
T: ihneď           Z:  JUDr. Kamenická  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:  Rozbor hospodárenia  TS ML k 30.6.2017 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie  Rozbor hospodárenia  TS ML za I. polrok 2017.  
T: ihneď           Z:  Mgr. Minďaš 

PhDr. Mgr. Cvoliga 

6. Zmena rozpočtu č. 4 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Olekšáková – zmeny konkrétnych  položiek sú uvedené v materiály, 
- Hlavná zmena kapitálového rozpočtu je  v úvere na Štúrovu ul., ktorý  

navrhujeme použiť aj na ostatné  investičné akcie, lebo na Štúrovku 
potrebujeme dofinancovať iba 41 840 eur, zvyšok je možné použiť inde 

 
p. Čurilla – inak povedané, že nenašli sme iné prostriedky na tie ostatné akcie, tak  to urobíme 

z toho úveru 
 
Ing. Olekšáková – ak nezoberieme  úver, dokážeme vyfinancovať sami tú Štúrovku, ale  bez  

tých ostatných  akcií 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – úver nenavyšujeme, iba štruktúra úveru  sa zmení, rozdiel krytia 

navrhujeme rozpísať  na ostatné investičné zámery 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – my sa snažíme súťažiť tak, aby sme ušetrili, ideme dole s cenami 

oproti PD 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme  aj  rezervu nechanú  na nepredvídané výdavky  pri rekonštrukcii 

Štúrovej ulice 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzmenu 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 

 
7. Poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na 

financovanie projektu „MŠ Železničný riadok – elokované  
pracovisko  MŠ G. Haina“ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – ide o financovanie  projektu rekonštrukcie MŠ, je to systém refundácie, 
preto  úver 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 57 
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 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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budov“  vo výške 582 000 EUR a bianko zmenku ako zabezpečovací prostriedok k 
predmetnému úveru 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

8. Návrh  zmeny VZN o vymedzení úsekov na dočasné parkovanie  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – máme tu návrh, aby  parkovné prešlo na mesto, je to v súlade so zákonom, 
aby prevádzkovalo parkoviská mesto, výnos bude príjmom mesta, hlavný dôvod je aby 
prostriedky z parkovania boli príjmom mesta, výdavky  má mesto, chceme lepšiu parkovaciu 
politiku v plnej miere, dopravný režim rieši mesto, 

- TS sú  v tom ústretové, súhlasia, oni to mali ako podnikateľskú činnosť, správu 
a údržbu  tých miest čo robili budú robiť ďalej, na to prostriedky stále budú 
dostávať ako doteraz, nebudú okrátené 

 
p. Lorko – je vyčíslená suma pre TS na prevádzku? 
 
Ing. Olekšáková -  mesto  si objedná  vystriekanie, dopravné značenia, aj oni si to iba 
objednávali, a tiež platby za parkovacie automaty tiež prejde na mesto, mesto  bude tiež 
predávať parkovacie karty 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – rozdiel čo je, že všetko čo s tým je spojené sú teraz  ako podnikateľská 
činnosť, keď to prejde na mesto bude to  hlavná činnosť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 58 
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 4 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote  k predloženému návrhu  VZN č....../2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel  neboli  uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 59 
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 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliť  Návrh VZN č....../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel  podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

9. Návrh na začatie procesu zmeny VZN – sociálne služby 
 
PhDr. Mgr.  Cvoliga –  nemáme tento bod v programe, ani žiaden písomný materiál, ale 
pripravili sme si  prezentáciu, vyčíslenie stavu  v oblasti sociálnej, situácia je veľmi kritická,  
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máme tu nárast  obyvateľstva  nad 62 rokov, sú tu fakty, čísla, sumy ktoré dostávame cez 
podielové dane,  končí  sa projekt na podporu opatrovateliek a bude prudký výpadok na 
výdavky opatrovateľskej služby, teraz máme 30 opatrovateliek a 10 nových  žiadateľov 
klientov o túto službu, nevieme to pokryť, 

- Štruktúra príjmov a výdavkov prebehla na diaprojekcii 
 
Ing. Olekšáková – ešte doplním pána zástupcu, že od r. 2018 porastie minimálna mzda, čo 
bude veľký problém, je to o 14% viac ako r. 2017,  

- Preto  tu máme pripravané rôzne návrhy na zváženie, do akej miery zapojiť 
rodinných príslušníkov, aby sa podieľali na tejto službe, aký by mohol byť %-
ny podiel ich zapojenia, keby  sme išli   50/50 podiel na 1 hod nákladov na 
opatrovanie by bol 1,83 eur, 

- Mesto je limitované  % podielových daní na sociálne výdavky, kde sú aj 
výdavky na Detské jasle, 

- Ak sa ceny nezmenia, bude  dramaticky pokles opatrovateliek, alebo  zas iné 
obmedzenie musí nastať, 

- Potrebujeme to riešiť a otvoriť tému 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – máme  analýzu cien blízke mestá, naša cena je najnižšia za tú 
službu, vychádzame  v ústrety ľuďom, ale už nedokážeme to takto udržať 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  stojíme pred rozhodnutím,  nárast požiadaviek na opatrovanie je 
enormný, máme už doslova čakačku žiadateľov, optimálnejšie by bolo  cez  VZN navýšiť 
cenu za túto službu, viem že je to nepopulárne opatrenie, ale nedá sa inak 
 
p. Čurilla –ja mám  zas názor opačný, po r. 1989 prišla demokracia, to je všetko pekné, ale je 
za tým ale, starým ľuďom  treba pomáhať, mladým ľuďom sa otvorila cesta do sveta, ale starí 
sú tu, a vieme aké sú tie naše dôchodky, vieme ako dopadli,  ja sám som túto službu pre 
mamu využíval, a myslím že  presne na to je profesne veľmi zdatná tá pani Šefčíková 
z oddelenia školstva, venuje sa tomu, chodí do tých rodín, 

- Môžeme urobiť mierne navýšenie, ale veľmi citlivo, musíme rátať s tým, že 
túto oblasť budeme viac doplácať, samospráva žije z fyzických osôb, a títo 
ľudia boli celý život produktívni, 

- Ja vidím  preto ako dobrý krok aj to navýšenie pracovného miesta na tom 
oddelení, treba chodiť ku tým ľuďom, skúmať  tú potrebu,  a prehodnocovať 
možnosti rodiny, lebo najlepšie to vie naozaj tá Danka, tie príbehy, ako to 
skutočne je 

- Lebo politika štátu je nešťastná, dávať len 5%  je málo, štát by mal byť 
veľkorysejší v tejto oblasti,  a preto schodok tu bude stále 

PaedDr. Majerský, PhD. –ide nám o to, či vôbec máme začať pripravovať nové VZN, chceli 
sme počuť váš názor, návrh, povedať o koľko  navýšiť 
 
RNDr. Gerčáková – my potrebujeme povedať tým žiadateľom či budeme vedieť im 
zabezpečiť túto službu, lebo oni sa potrebujú v rodinách zariadiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – súhlasím  aby to bolo postupne navyšované, nie naraz prudko ceny 
hore, 

- Táto oblasť  bude vždy nutné dofinancovať, a vieme, že nám naše mesto starne, 
- Nevieme  vybaviť tých všetkých žiadateľov 
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Mgr. Rusnáčiková – povinnosť zabezpečiť sociálnu službu  má mesto, no pokiaľ  nebude 
dostatok zdrojov  aby sme to mohli zabezpečovať, tak  my potom  navrhujeme   
umiestňovanie  do  sociálnych zariadení,  čo tiež ale nie je lacné 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – tak aké dáme uznesenie?  Môže byť tak, že  na novembrové 
zastupiteľstvo pripravíme VZN o zmene sadzieb? 

- Dobre, dávam hlasovať 

UZNESENIE č. 60 
K bodu: Návrh na začatie procesu zmeny VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

a spôsobe a výške úhrady za poskytnutie sociálnych služieb na území mesta 
Levoča -  poslanecký návrh 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZ dňa 16.11.2017 prijať uznesenie k začatiu procesu zmeny VZN               
č. 13/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrady za poskytnutie 
sociálnych služieb na území mesta Levoča. 
T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková  
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

10. Školská samospráva – delegovanie zástupcu mesta do Rady 
školy MŠ ul. Železničný riadok. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková -  predkladám návrh  na  delegovanie člena Rady školy vzhľadom na 
úmrtie  pána Drahomireckého, navrhujeme za neho delegovať  pána Šimona Jeseňáka ako 
nového člena 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:  Školská samospráva –delegovanie zástupcu mesta do RŠ MŠ, Ul. Železničný 

riadok 3, Levoča 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča  MZschváliťdelegovanie zástupcu mesta do Rady školy Materskej školy, U. 
Železničný riadok 3, Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková  
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
11. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na dotácie, prešlo to cez komisie športu,  týmto  
rozdeľujeme už všetky prostriedky, dohodli sa tak, že po 500 eur, a individuálne dotácie sú  
rozpísané komu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási, dávam  hlasovať 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 
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Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 

4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné 
transfery pre šport a telovýchovu: 
a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN 

mesta Levoča č. 22/2015 
1. LK Levoča     500 € 
2. Cyklo Spiš, Levoča       500 € 
3. FK 05 Levoča        500 € 
4. Levoča XC Ski team       500 € 
5. AK Slovan Levoča       300 € 
b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov 

VZN mesta Levoča č. 22/2015 
1. LK Levoča     500 €  
2. Cyklo Spiš, Levoča       500 € 
3. TJ Štart Levoča        100 € 

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

12. Návrh na schválenie podpisu dotačnej zmluvy so Slovenským 
futbalovým zväzom v rámci schváleného projektu : 
„rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových 
šatní“ a „Návrh na schválenie spolufinancovania projektu“. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – ide o rekonštrukciu v budove Kocky, suterén nebol v pláne v rámci 
rekonštrukcie zimného štadióna, vieme ako to tam zostalo, ako to vyzerá, 

- Zapojili sme sa  do projektu, rozpočtovaný náklad je 79 477 eur, PD dali vypracovať 
TS ML, boli sme úspešní,  získali sme sumu 25 tis. eur, zvyšok musíme dofinancovať, 
je to dotačná zmluva, práce je nutné  urobiť do konca r. 2018, preto to pôjde do 
rozpočtu na budúci rok, 

- Komisia to prerokovala, ale neodporučila to, 
- No táto časť zostala v zlom stave, treba to dotiahnuť, bez ohľadu či to bude pre futbal 

alebo  niečo iné 
Bc. Komara – stretol som sa s vedením FK, dostal som to otlčené o hlavu, že do pivnice 
chceme dostať futbalistov, oni to nechcú takto, mňa to veľmi prekvapilo 
 
Ing. Pitoráková – nie je to tam zlé naprojektované, sú aj priamo vetrané priestory, nie všetky 
ale sú tam okná 
 
p. Lorko – od p. Baláža som sa dozvedel prvú kritiku, on síce kritizuje všetko, ale dobre, nie 
je futbalista, tak som  to nebral  na takú váhu, ale teraz som prekvapený, že to nechcú ani 
futbalisti, 

- tak bolo by dobre pozvať na MZ zástupcu FK, a mali by to tam povedať, dať k tomu 
stanovisko, aké majú výhrady 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – boli u mňa  z klubu,  rokovali sme aj o tých šatniach, a nejaké 
veľké výhrady  neboli  k tomu, jedinú výhradu mali, aby technicky vchod bol  vybudovaný 
tak, aby nemuseli dookola chodiť ale rovno na štadión, a toto sa dá riešiť,  už to aj riešime 
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p. Lorko -  u teba pán primátor súhlasili, OK, ale potom po Levoči idú akési iné reči, bolo by 
preto férové, aby na MZ prišli, pozvať ich a nech to tam povedia 
 
Bc. Komara – dobrá myšlienka to je, aby  prišli na MZ 
 
p. Čurilla – futbal je národný šport, porovnávame iné veci s okolitými mestami, tak si pozrime 
aj  toto ako majú inde, už aj dediny, možno či nestojí zato  aj alternatíva vybudovať  novú 
budovu nejako na etapy to robiť, lebo tá suma nie je až tak málo, celé sa nedá, ale na etapy 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – dobre, pozveme na MZ zástupcov futbalu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:  Návrh na schválenie podpisu dotačnej zmluvy so Slovenským futbalovým 

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

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZ schváliť podpis dotačnej zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom 
v rámci schváleného projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových 
šatní“. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:  Návrh na schválenie spolufinancovania projektu:  „Rekonštrukcia priestorov 

1.PP pre zriadenie futbalových šatní“ vo výške 54 477,16 eur. 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu:  „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre 
zriadenie futbalových šatní“ vo výške 54 477,16 eur. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

13. Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov 
z dotácie MF SR na financovanie záchrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok v r. 2017 – aktualizácia po procese VO 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – predkladám návrh na prerozdelenie dotácie čo sa  ušetrilo z r. 2016 a r. 2017 
čo ostalo ešte neprerozdelené navrhujeme všetko použiť na rekonštrukciu Košickej brány, bez 
dofinancovania to nebude možné zrealizovať v plnom rozsahu, dnes sa už začali práce, do 
konca októbra to má byť hotové 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:  Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov z dotácie MF SR na 

financovanie záchrany a obnovy kultúrnychy pamiatok v r. 2017 – aktualizácia 
po procese VO 
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Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť návrh presunu finančných prostriedkov z dotácie MF SR na 
financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v r. 2017 – aktualizácia po procese 
verejného obstarávania, podľa priloženej tabuľky. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

14. 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 – dostali sme dotáciu, to už  viete, teraz  potrebujú k tomu zábezpeku riešiť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:   Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia 

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

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťv 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. 69 
K bodu:  Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia 

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

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpoverenie 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 
 

15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 
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žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy pre účely stavby: 
„Rekonštrukcia telocvične, ZŠ Nám. Š. Kluberta“ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – plánujeme spoluúčasť projektu najmenej 10%,  ale odporúčame aj viacej 
aby sme boli úspešní v projekte, tak povedzte koľko percent dáme? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – navrhujem aby sme dali 20% 
 
PaedDr.Majerský, PhD. – súhlasite? Dobre, tak  bude 20% v uznesení spoluúčasť, dávam 
hlasovať 
 
UZNESENIE č. 64 
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 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na 
rozvoj 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. 65 
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 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť spoluúčasť Mesta Levoča vo výške 20 % z rozpočtovaných 
nákladov stavby: „Rekonštrukcia telocvične, Základná škola,Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

16. Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  predkladáme návrh na zníženie počtu členov MR, už sme sa o tom dnes 
bavili 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:  Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady 

Hl. za  3 proti  0 zdr  1  =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ  zmeniť počet členov mestskej rady zo šesť na päť. 
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T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

17. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie 
podmienok o voľbe 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – predkladáme uznesenia k zámeru vyhlásenia voľby na funkciu 
hlavného kontrolóra,  je to v zmysle zákonnych lehôt, ktoré to presne určujú 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča Mestským 
zastupiteľstvom v Levoči 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. 73 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ ustanoviť 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 tajným hlasovaním v zmysle 
ustanovenia § 14 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 5 minút. 

3. Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča musí obsahovať: 
- 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, 
- JUDr. Lýdia Budziňáková, poslanec mestského zastupiteľstva. 

T: ihneď                                                                    
Z: Ing. Lisoňová 

PhDr. Mgr.  Cvoliga 
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UZNESENIE č. 74 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra mesta Levoča schváliť 
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. XX/XX 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.  

3. Voľba hlavného kontrolóra sa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči 

č. XX/XX zo dňa 21. 09. 2017 uskutoční tajným hlasovaním v zmysle ustanovenia § 14 

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 5 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 
 

18. Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na území mesta 
Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – toto nariadenie  rieši podmienky požívania alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách, rieši  pyrotechniku, verejný poriadok, všetko je podrobne uvedené 
v dôvodovej správe 
 
Bc. Komara – ja len či toto VZN vzniklo na podnet toho jedného  baru na G. Hermana? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – nie, aj iné problematické prevádzky,  podnety obyvateľov 
 
p. Lorko – je tu uvedené, že kontrolnú činnosť vykonáva mestská polícia a iní poverení 
zamestnanci, chcem sa opýtať či tam nemôžu byť uvedení aj  napr. poslanci? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dozorovať môžete, každý poslanec má právo  poslaneckého 
prieskumu 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 75 
K bodu:  Návrh  VZN  mesta o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. XX/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta 
Levoča uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:  Návrh  VZN  mesta o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťvšeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/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 
 

19. Návrh na zrušenie uznesení MZ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – na MZ 17.7. sme prijali  uznesenia, že otvoríme dve VZN v súvislosti 
s tou problematikou riešenia verejného poriadku novým VZN-om,  ale zistili sme  že ich 
netreba meniť, takže zostávajú ako boli, preto  navrhujeme zrušiť tieto uznesenia 
 
PaedDr.  Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu:  Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ zrušiť 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 
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UZNESENIE č. 78 
K bodu:  Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 30/14 zo dňa 17. 07. 2017, ktorým bolo schválené 
zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa 
malo 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 
 

20. Informácia o vydaní doplnku č. 15 k organizačnému poriadku 
MsÚ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -   ide o to jedno vytvorené miesto na odd. školstva, je to doba určitá do 
31.10.2017 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu:  Informácia o vydaní doplnku č. 15 k organizačnému poriadku Mestského 

úradu Levoča. 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MRberie 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 
 

21. Návrh na menovanie komisie posudzujúcej návrhy na verejné 
uznania 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – predkladáme  návrh členov komisie na vyhodnotenie  návrhov, dali sme 
taký návrh, že  budú  tam všetci  predsedovia komisií pri MZ, podmienky sú  uverejnené 
v Limke 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Návrh na menovanie  komisie posudzujúcej návrhy na verejné uznania 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ menovať 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 
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Ing. Ján Babej 
PaedDr. Ľubomír Repaský 
T: ihneď           Z:  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

22. Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Levoči 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme tu návrh na dotáciu pre hasičov 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:  Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Levoči 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta   schváliť  poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný                                                                              
hasičský zbor v Levoči vo výške 400,- €  z kapitoly 03.2 – Požiarna ochrana. 
T: ihneď           Z:  Ing. Horbaľ 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

23. Projekt „Renegerácia vnútrobloku sídl. Rozvoj“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  predkladáme návrh na vstup do projektu, do MZ  bude pripravená aj 
vizualizácia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási  dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredloženie 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. 82 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku 
sídliska Rozvoj Levoča“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 83 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ vo výške ....... 
(rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a z poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku    v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  
PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 84 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  

PhDr. Mgr. Cvoliga 

24. Záver 
 

 
Primátor mesta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil  22. zasadnutie 

MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miroslav Čurilla   ............................................. 
 
Bc. Ľubomír Komara        ............................................. 
 
 
 
 
 
 
V Levoči dňa  12. septembra 2017 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
 
 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                       primátor mesta  
 


