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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  16. novembra 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský, PhD. privítal  poslancov, otvoril 32. zasadnutie MZ 
v Levoči a konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil  meškanie poslancov MUDr. Tkáča 
a JUDr. Budziňákovej, navrhol členov návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľku.  Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky s tým, že  sa sťahuje 
bod programu č. 18 (návrh na schválenie dodatku k zmluve o dielo – rozšírenie učebných 
priestorov v podkroví ZUŠ) a bod č. 23 (informácia o zverejňovaní zmlúv, faktúr 
a objednávok v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam).  Následne vyzval  
poslancov  na možnosť doplnenia programu, v rámci ktorého sa prihlásila poslankyňa  
Kravecová s otázkou  kto bude poverený  vedením mesta po odchode primátora za župana.  
Primátor  odpovedal, že v rámci bodu č. 2 bude o všetkom poslancov informovať, a dal 
hlasovať.  

UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti  0 zdr  3  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Ladislav Ogurčák, PaedDr. Ľubomír 
Repaský,  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 15 proti  0 zdr  1  nehl. 1 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: PhDr. Ľubomír Vira, p. Ján Lorko. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ. 
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
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2. Informácia o vzdaní sa mandátu primátora mesta Levoča 
PaedDr. Majerský, PhD. – vzhľadom na to, že funkcia primátora a funkcia predsedu 
samosprávneho kraja je nezlúčiteľná,  preto som povinný ku dňu zloženia sľubu PSK sa vzdať 
funkcie primátora mesta, nie je to jednoduché, Levoču mám rád, žijem tu, mám tu svoju 
rodinu, ale som presvedčený, že aj ako predseda samosprávneho kraja môžem byť 
nápomocný rozvoju  nielen mesta ale aj okresu, a chcem vás ubezpečiť, že  budem 
nápomocný tomuto mestu; málokto možno dúfal, že voľby dopadnú tak ako dopadli, vám 
všetkým, aj prajníkom aj neprajníkom chcem sa poďakovať, Levoča mi nikdy nebude 
ľahojstajná, vždy urobím všetko preto, aby napredovala, aby bola lídrom ľuďom miestnym, 
ale aj ľuďom ktorí prichádzajú do mesta, urobme aby ľudia, ktorí žijú v tomto meste mohli 
povedať, že som hrdý  nato, že som Levočanom;  

- Preto  odchádzam z funkcie ku dňu 1.12.2017, najneskôr 4.12., podľa informácii ktoré 
mám, slávnostné zastupiteľstvo by malo byť 1.12. kde budem skladať sľub, tam budú 
skladať sľub aj novozvolení poslanci , traja poslanci, ktorí boli zvolení   za náš okres, 
verím, že im bude záležať nielen na ich obciach či mestách, ale  na rozvoji celého 
okresu, 

- Keďže nás čaká na VUC  veľké množstvo dôležitej práce, bude potrebovať  človeka, 
ktorý vie organizovať prácu, a činnosť celého  úradu,  ktorý nie je malý, a preto so 
mnou odchádza  aj pán zástupca Jozef Cvoliga,  to znamená, že on sa ku dňu môjho 
odchodu  nie vzdá, ale  bude odvolaný z funkcie zástupcu, a mrzí ma, že tu nie je, ale 
JUDr. Lýdia Budziňáková bude  ku tomuto dňu menovaná  za zástupkyňu mesta, ktorá 
bude viesť  mesto do najbližších volieb 

- Čaká vás ešte päť mestských zastupiteľstiev, verím, že trend ktorý sme nastolili za 
tieto tri roky, bude dodržaný a tak ako sa dostala Levoča do ozdravného plánu 
a rozvoja,  kde sme mohli investovať finančné prostriedky už z vlastných  zdrojov, 
bude ďalej  pokračovať, 

- Chcem poďakovať predovšetkým vám, že ste dokázali spolupracovať, boli ste mi  
nápomocní, boli ste mi veľkou oporou a bez vás, by sa toto mesto neposunulo, práve 
vďaka vám poslancom sa nám podarilo  urobiť tie rozvojové programy a investičné 
akcie, ktoré sme urobili, veľká vďaka vám pani poslankyne a páni poslanci, veľmi si 
vážim vašu spoluprácu, verím, že to tak bude pokračovať do konca tohto volebného 
obdobia aj  keď už bez mojej prítomnosti, 

- Ďakujem, 
- Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Informácia o vzdaní sa mandátu primátora mesta Levoča 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  Informáciu o vzdaní sa mandátu primátora mesta Levoča. 
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – uznesenia z 31. Zasadnutia  vyhodnocujem nasledovne: 1-15 splnené, 
16 v plnení, 17-21 splnené, 22-24 v plnení, 25-54 splnené, 55-56 v plnení, 58-75 splnené 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 

 
4. Správa komisie overujúcej predpoklady kandidátov na post 

hlavného kontrolóra 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – predkladám správu  komisie v zložení p. Pavol Rosina, Bc. Ľubomír 
Komara a ja, konštatujem, že  sa prihlásili štyria kandidáti na HK, a to : Imrich Bajla, Jozef 
Kaľavský, Stanislav Ledecký a Dana Rusnáčiková;  všetci prihlásení kandidáti splnili 
požadované predpoklady na výkon funkcie HK a   prihlášky boli kompletné 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča 

Hl. za 17 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie správu komisie overujúcej plnenie predpokladov prihlásených 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a náležitosti doručených prihlášok.  Kandidátmi, 
z ktorých sa bude voliť hlavný kontrolór mesta Levoča, sú: 

1. Bajla Imrich, 
2. Kaľavský Jozef, 
3. Ledecký Stanislav, 
4. Rusnáčiková Dana. 

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

5. Voľba hlavného kontrolóra 
PaedDr. Majerský, PhD. – predtým, ako pristúpime k jednotlivým prezentáciam kandidátov, 
máme tu jeden poslanecký návrh, nech sa páči 
 
p. Rosina – ja  dávam poslanecký návrh, aby zostala tajná voľba, všetky voľby sú tajné či už 
do župy alebo iných, je to také slobodnejšie 
 
Jeseňák M.A. – ja chcem, aby voľba ostala verejná, myslím, že vám to nijako neuberie na 
slobode, nepoškodí, a verím, že zostane voľba verejná 
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PaedDr. Majerský, PhD. -  procedurálne je omnoho  ťažšie pri verejnej voľbe, lebo môže sa 
stať, že každý poslanec  môže zahlasovať za každého kandidáta, čiže môže sa stať, že 4 x 
zahlasuje za štyroch kandidátov v plnom počte 
 
Jeseňák, M.A. -  v takom prípade, by to už ale o niečom svedčalo, iste nie pozitívne 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  zákon nepozná inštitút tajnej či verejnej voľby, pravidlá si nastavujeme 
sami aký bude spôsob voľby, je to na  MZ, v rokovacom poriadku máme tajnú voľbu, ale 
každý môže vyjadriť svoj názor, no už samotný termín slova „voľba“ evokuje  formu volieb, 
všetky voľby sú tajné, je to  názor môjho právneho vedomia, 

- Z praktického hľadiska tajné voľby  sú jasné, rozdajú sa hlasovacie lístky a každý 
môže dať iba jeden hlas, a výsledkom súťaže sa stáva ten, kto získal nadpolovičnú  
väčšinu všetkých poslancov, preto ja obhajujem tajnú voľbu 

 
PaedDr. Majerský, PhD. -  dávam hlasovať o poslaneckom návrhu 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča – poslanecký návrh 

Hl. za 14 proti  2 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh p. Pavla Rosinu – tajnú voľbu  hlavného kontrolóra mesta. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – keďže prešla tajná voľba,  treba nám zriadiť komisiu ktorá to bude 
riadiť a potom odprezentuje výsledky hlasovania, kto sa dobrovoľne hlási do tejto komisie? 

- Jeseňák, Dunčko, Vira, dobre  hlasujeme o členoch komisie 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča 

Hl. za 13 proti  0 zdr  2  nehl. 0 
MZ  schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 

1. Šimon Jeseňák, M.A. 
2. Miroslav Dunčko, 
3. PhDr. Ľubomír Vira. 

T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ďalej  potrebujeme predsedu komisie, kto z týchto členov bude 
predseda? 

- Navrhujete pána Viru, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča 

Hl. za 12 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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MZ berie na vedomie, že volebná komisia si zvolila zo svojho radu predsedu  PhDr. 
Ľubomíra Viru, ktorý bude viesť priebeh tajného hlasovania. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – teraz vyzývam jednotlivých kandidátov v abecednom poradí, aby 
sa prišli odprezentovať, nech sa páči  ako prvý pán Bajla, potom pán Kaľavský, Ledecký 
a pani Rusnáčiková 
 
Následne prebehli osobné prezentácie jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra a po ich  skončení vedúca odd. OaVP Ing. Lisoňová odovzdala komisii  
hlasovacie lístky a krabicu na ich  zozberanie.  Členovia komisie vyhodnotili hlasovacie 
lístky, ktoré tvoria súčasť dokumentácie tohto  zastupiteľstva,  a predseda  pán Vira  
odprezentoval výsledky volieb takto: 
 
PhDr. Vira -  predkladám výsledky volieb, Imrich Bajla  nula hlasov, Jozef Kaľavský získal 1 
hlas, Stanislav Ledecký získal 4 hlasy a  Dana Rusnáčiková získala 12 hlasov, konštatujem, že 
víťazom sa stala Dana Rusnáčiková,  blahoželám a prajem veľa úspechov v práci 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – konštatujem, že MZ si zvolilo za hlavnú kontrolórku Danu 
Rusnáčikovú, týmto aktom je zvolená 
 
Mgr. Rusnáčiková -  ďakujem za prejavenú dôveru, teším sa na spoluprácu naďalej 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – s jej zvolením ešte súvisí ďalšie  uznesenie, a to je súhlas  aby 
vykonávala podnikateľskú činnosť 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča 

Hl. za 17 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie správu volebnej komisie, z ktorej vyplýva, že v prvom kole voľby 
hlavného kontrolóra mesta Levoča bolo  rozdaných   17   hlasovacích lístkov,  
      odovzdaných bolo  17  hlasovacích lístkov,  

 17  hlasovacích lístkov je platných,  
0 hlasovacích lístkov je neplatných.  

 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča Bajla Imrich  

získal v prvom kole voľby 0 platných hlasov. 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča Kaľavský Jozef  

získal v prvom kole voľby  1  platných hlasov. 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča Ledecký Stanislav  

získal v prvom kole voľby  4  platných hlasov. 
Kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča Rusnáčiková Dana  

získala v prvom kole voľby  12  platných hlasov. 
 

MZ zvolilo v  prvom kole voľby za hlavného kontrolóra mesta Levoča Mgr. Danu 
Rusnáčikovú, s nástupom do práce 02. 01. 2018 na 6 rokov. 
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T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra – súhlas s podnikateľskou  činnosťou 

Hl. za 13 proti 0  zdr  2  nehl. 0 
 
MZ súhlasí,  aby  hlavný kontrolór mesta  Levoča  Mgr. Dana Rusnáčiková, vykonávala 
podnikateľskú a zárobkovú činnosť, bola členom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – máme ešte pripravené  jedno uznesenie, keďže zastupiteľstvo 
schvaľuje aj plat, plat je vypočítaný  zo zákona podľa priemernej mzdy v NH a koeficientu 
podľa počtu obyvateľov, čo je 1 788 eur, a odmena vo výške 20% činí 357 eur, spolu je to 
2 145,60 eur 
 
Mgr. Babej V. – chcem sa opýtať k tej podnikateľskej činnosti čo to obnáša, aj vzhľadom 
k tomu platu,  koľko percent z pracovného času  to je? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  robí to mimo svojho pracovného času 
 
Mgr. Rusnáčiková -  v Spišskom Hrhove  som na minimálny úväzok, vyše 25 rokov mám 
firmu na daňové veci, mám  zamestnanca, a spolupracujem s množstvom občianskych 
združení, kde participujem na ich  činnosti, čoho by som sa veľmi nerada vzdala,  sú to moje 
mimopracovné aktivity,  obecné zastupiteľstvá v Sp. Hrhove nekolidujú  do môjho 
pracovného času a ak idem na kontrolu, tak je to v rámci mojej dovolenky 
 
p. Kravecová – tých 20% je z čoho? A či hneď na začiatok toľko? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga –  plat  je zo zákona, odmena je možná do výšky 30% platu, doteraz mala 
odmenu 10%, teraz  sme navrhli 20% 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra –  určenie platu 

Hl. za 15 proti 0  zdr  1  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje plat  hlavného kontrolóra: súčin priemernej mesačnej mzdy v NH v r. 2016 - 
912 eur a koeficientu podľa počtu obyvateľov – 1,96 = 1 788 eur; mesačná odmena vo výške 
20% = 357,60 eur; plat spolu činí  2 145,60 eur. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
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6. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Predaj nehnuteľnosti – Michal Novák 
 

Mgr. Drahomirecký – zámer predaja už bol schválený na minulom zastupiteľstve, teraz 
doložil GP, odporúčame to predať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ k.ú. 
Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2868/274 - ost. pl., s výmerou 13 m2, 
ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-73/2017, vyhotoveného 
dňa 23.10.2017, geodetom Jánom Burikom, od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 - ost. pl., 
s výmerou 2 6150 m2, 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 – taktiež bol už zámer predaja schválený v MZ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 6687/151 - ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 6687/152 - ost. pl., s výmerou 38 m2, ktoré boli oddelené 
na podklade geometrického plánu č. 33981302-70/2017, vyhotoveného dňa 12.10.2017, 
geodetom Jánom Burikom, úradne overeného dňa 20.10.2017 od pozemku parc. č. KN-C 
6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9582 m2, 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 
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z dôvodu, že časť pozemku je zastavaná drobnými stavbami (ohnisko a dreváreň) vo 
vlastníctve žiadateľa. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 

Predaj nehnuteľnosti – Irena Plachetková  
Mgr. Drahomirecký – ide o lok. Levočské Lúky, menovaná požiadala o majetkoprávne 
vysporiadanie, odkúpenie časti pozemku pri  postavenom rodinnom dome ktorého je 
vlastníkom, požiadala o predaj na splátky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-
C 3758/1 - zast. p., s výmerou 87 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3758/4 – zast. pl., s výmerou 
122 m2, pre Irenu Plachetkovú, rod. Bangová, nar. 30.5.1957, trvale bytom: Lev. Lúky č. 
43, Levoča, za kúpnu cenu 10 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou 
rod. domu súp. č. 1099 vo vlastníctve nadobúdateľky – žiadateľky a priľahla plocha - 
pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.  
Kúpna cena bude uhradená v 6 splátkach, pričom posledná splátka bude uhradená najneskôr 
do 20.12.2018. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 

 
Predaj nehnuteľnosti –  pozemok lok. Poľná, objekt NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký -  je vyhlásená VOS, mestu neboli  doručené žiadne ponuky 
 
Predaj nehnuteľnosti – lokalita V. Greschika – Jozef Lagaňa, Marián Drusa, Peter 
Kamenický, Martin Tkáč 
 
Mgr. Drahomirecký – majetkoprávne vysporiadanie lok. V. Greschika, na minulom 
zastupiteľstve  sme už schválili zámery predaja trom vlastníkom rod.domov, teraz  už máme 
doručené GP,  
- Pre manž. Tkáčových to bude trochu iné, lebo oni nemajú  zastavaný pozemok, takže 
toto by išlo na predaj ako osobitný zreteľ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať spolu prvé tri  návrhy,  MUDr. 
Tkáč  bude osobitné hlasovanie, tam treba 3/5  
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika - parc. č. KN-C 2888/483 
- zast. pl. a nádv., s výmerou 196 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
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33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 
33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre p. Jozefa Lagaňu, rod. Lagaňa, nar., 03.01.1966 
a manž. Ing. Máriu Lagaňovú, rod. Baranovú, nar. 20.10.1961, obaja trvale bytom V. 
Greschika 1329/9, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve.  
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika - parc. č. KN-C 2888/484 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 156 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 
33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1,pre p. Mariána Drusu, rod. Drusa, nar. 22.05.1954 
a manž. Máriu Drusovú, rod. Kotorovú, nar. 27.01.1956, obaja trvale bytom Francisciho č. 
1689/26, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve.   
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. KN-C 2888/485 
- zast. pl. a nádv., s výmerou 165 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 
33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre p. Ing. Petra Kamenického, rod. Kamenický, nar., 
14.11.1972 a manž. Máriu Kamenickú, rod. Surákovú, nar. 25.12.1974, obaja trvale bytom 
V. Greschika 3241/11, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že 
časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v 
spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve.  
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 19 
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K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  
Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. 
Greschika – parc. č. KN-C 2888/486 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2 , oddeleného na 
podklade geometrického plánu č. 33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 03.10.2017 Jánom 
Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 
od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo 
vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre MUDr. Martina 
Tkáča, rod. Tkáča, nar. 24.10.1954 a manž. Ing. Máriu Tkáčovú, rod. Staňovú, nar. 
19.03.1953, obaja trvale bytom J. Francisciho 1697/24, 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 
menovaných; nie je vhodný na samostatné osobitné využitie; umožní menovaným rozšíriť si 
záhradu; nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh a jeho predajom sa zabezpečí 
zachovanie uličnej čiary.   
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 

Zámena nehnuteľnosti – RNDr. Olejárová, Ing. Andrea 
Laciaková 
Mgr. Drahomirecký – sestry  Olejárové sa obrátili na mesto, sú spoluvlastníkmi, ich oplotenie 
zasahuje do mestského pozemku, bol prizvaný geodet, ide o 273 m2, ponúkli mestu časť 
pozemku, my navrhujeme zámenu pozemkov, bližšia ukážka na mape, 

- Čo sa týka odplaty za užívanie, oni s tým nesúhlasia, lebo necítia zodpovednosť za to,  
nevedomosť, ale mesto trvá na odplate za užívanie, takže to bude zahrnuté do sumy 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zámena  nehnuteľnosti  

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. ul. M. R. 
Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča, kde: 
� na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 

m2, k. ú Levoča, v spoluvlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. 
22.03.1974, trvale bytom M. R. Štefánika 984/3, Levoča, SR v podiele ½ a Ing. Andrei 
Laciakovej, rod. Olejárovej, nar. 25.02.1975, trvale bytom Čínska 2530/18, Košice - 
Ťahanovce, SR v podiele ½, oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1384/1 – zast. pl. 
a nádv., k. ú. Levoča Geometrickým plánom č. 40/2017, vypracovaným Ing. Petrom 
Garnekom (IČO: 34803637) dňa 07.07.2017; 

� na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
208 m2, k. ú Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, 
IČO: 00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1380 – zast. pl. a nádv., k. 
ú. Levoča Geometrickým plánom č. 40/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom (IČO: 
34803637) dňa 07.07.2017 a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
65 m2, k. ú Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 
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00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1387 – zast. pl. a nádv., k. ú. 
Levoča Geometrickým plánom č. 40/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom (IČO: 
34803637) dňa 07.07.2017. 

a to tak, že: 
� Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne 

vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú. 
Levoča od RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale bytom M. R. 
Štefánika 984/3, Levoča, SR v podiele ½ a od Ing. Andrei Laciakovej, rod. Olejárovej, 
nar. 25.02.1975, trvale bytom Čínska 2530/18, Košice - Ťahanovce, SR v podiele ½, 
a zároveň 

� RNDr. Jana Olejárová, rod. Olejárová, nar. 22.03.1974, trvale bytom M. R. Štefánika 
984/3, Levoča, SR a Ing. Andrea Laciaková, rod. Olejárová, nar. 25.02.1975, trvale 
bytom Čínska 2530/18, Košice - Ťahanovce, SR nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 
1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú. Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 
– zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú. Levoča od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 
Levoča, SR, IČO: 00329321 do svojho podielového spoluvlastníctva, každá v podiele ½ 

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou 
pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, zastavaných stavbami vo 
vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej a Ing. Andrei Laciakovej. Cena zamieňaných 
nehnuteľností je stanovená v súlade s Článkom 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 20 eur / m2 s výnimkou pozemku parc. č. KN-C 
1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, kde je cena znížená o 30% na 14 eur /m2 
z dôvodu značnej svahovitosti pozemku v súlade s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení. Rozdiel v cene zamieňaných 
nehnuteľností vo výške 3 712 eur uhradia RNDr. Jana Olejárová, rod. Olejárová a Ing. Andrea 
Laciaková, rod. Olejárová spoločne a nerozdielne na bankový účet Mesta Levoča a zároveň 
v súlade s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 819 eur. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 

 
Prenájom pozemkov – Kláštor minoritov 
Mgr. Drahomirecký – v rámci  projektu v lok. vodnej nádrže došlo okrajovo k zásahu  aj do  
časti pozemkov, ktoré nemáme zahrnuté v nájme, preto to potrebujeme   doplniť, nájomné sa 
nám  nezmení, lebo je dohodnutá paušálna suma bez ohľadu na výmeru 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  Prenájom  nehnuteľnosti  

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. KN-C 6659/12 – ostatná plocha, s výmerou 1093 
m2  v celosti, v lok. vodnej nádrže k. ú. Levoča, od Kláštora minoritov v Levoči, pre mesto 
Levoča, za účelom výstavby stavby pod názvom „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia 
prírodno-ekologického centra, žabia cesta“. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 



12 

 

 

Prenájom pozemkov – Slovenský  vodohospodársky podnik 
Mgr. Drahomirecký – nájomná zmluva už bola v MZ schválená,  taktiež to súvisí s projektom 
vodnej nádrže, zo strany SVP  bol doručený  nový návrh  nájomnej zmluvy, preto bude  
pôvodné uznesenie zrušené a pôjde o úplne nový nájomný vzťah 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:   Prenájom   nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
MZ schvaľuje prenájom pozemkov z par. č. KN-E 7228/3 – vodná plocha diel 12 s výmerou 
313 m2, diel 13 s výmerou 69 m2, diel 14 s výmerou 139 m2 a z parc. č. KN-C 7228/15 – 
vodná plocha diel 15 s výmerou 170 m2, v lok. vodnej nádrže k. ú. Levoča, od Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Banská Štiavnica, pre mesto Levoča, za 
účelom výstavby stavby pod názvom „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-
ekologického centra, žabia cesta“ na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 
31.12.2028, za nájomné vo výške 3 eurá/m2/rok.   
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 

Prenájom pozemkov – spol. Helske s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – firma požiadala  o rozšírenie priestorov na zriadenie staveniska 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Prenájom   nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti, a to pozemku v k. 
ú. Levoča, nachádzajúceho sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh – parc. č. KN-
C 4588/69 s výmerou 301 m2 pre spol. Helske, s.r.o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01  
Spišská Nová Ves, IČO 47211253 za nájomné 0,60 eur/m2/rok, stanovené v súlade s článkom 
22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení 
a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na prenajatom pozemku nájomca 
umiestni zariadenie staveniska  pre stavbu „HELSKE PRODUCT PARK“, čím významne 
prispeje k rozvoju Mesta Levoča. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 

Prenájom nehnuteľností – p. Katarína Iľašová 
Mgr. Drahomirecký – v lok. Pri prameni, vedľa Humanitára, je tam také zákutie, chcú si to 
skrášliť, žiadajú  do nájmu pozemok 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Prenájom  nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. 
Michala Hlaváčka, časť parc. č. KN-C 1492/1 – ostatné plochy, s výmerou 17 m2 tak, ako je 
to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 
33981302, s miestom podnikania 053 71 Nižné Repaše 39, pre Bc. Katarínu Iľašovú, rod. 
Ogurčákovú, nar. 25.11.1965, trvale bytom Michala Hlaváčka 165/2, 054 01 Levoča, SR na 
účel realizácie okrasnej skalky, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že pozemok 
požadovaný na prenájom bezprostredne susedí s pozemkom, ktorého je menovaná spolu so 
svojim manželom Františkom Iľašom bezpodielová spoluvlastníčka, menovaná na ňom 
zrealizuje okrasnú skalku, čím pozemok zhodnotí a pozemok nie je pre mesto potrebný na 
plnenie jeho úloh.  
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 

Zrušenie uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – v prvom prípade ide o uznesenie ohľadom nájmu pozemku od SVP, 
v druhom prípade ide o uzn. vodovod Spišský Hrhov, obec nám oznámila, že  nemôžu 
budovať  vodovod tak ako to bolo schválené, preto  bude vybudovaný inou trasou 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Zrušenie uznesenia  

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
MZ ruší uznesenie č. 31/35 zo dňa 21.09.2017, ktorým bolo schválené uzatvorenie dodatku  
k Nájomnej zmluve č. D1/07/49330/10/41 (32315/09/SMM/189) na prenájom pozemkov 
parc. č. KNE 7228/3 a KNC 7228/15 pre mesto Levoča od Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, štátny podnik, Banská Štiavnica, z dôvodu uzavretia novej nájomnej zmluvy. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Zrušenie uznesenia  

Hl. za 15 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
MZ ruší uznesenie č. 30/10 zo dňa 17.07.2017, ktorým bolo schválené zriadenie vecného 
bremena v prospech Obce Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov ako oprávneného 
z vecného bremena v súvislosti so stavbou „Vodovod Spišský Hrhov“ na dobu neurčitú a za 
odplatu vo výške 15 eur / m2 záberu v splátkach 10 000 eur ročne do úplného splatenia, 
pričom uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena mala predchádzať zmluva o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
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Súhlas s podnájmom – VNsP a.s. 
Mgr. Drahomirecký – nemocnica  žiada mesto ako vlastníka  o súhlas na užívanie pozemku, 
ide o garáž, ktorá je vo vlastníctve FO 
 
p. Kravecová -  som prekvapená, že nemocnica nepotrebuje garáž 
 
Mgr. Drahomirecký -  sú to súkromné garáže, len pozemky sú naše 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Súhlas  s podnájmom   

Hl. za 15 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča prenechala pozemok parc. č. KN-
C 1101/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2  v katastrálnom území  Levoča, v areáli VNsP, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. Levoča, ktorý užíva na 
základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, do podnájmu p. 
Jozefovi Mayerovi, rod. Mayerovi, nar. 17.08.1973, trvale bytom Športovcov 1, Levoča, SR 
s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 

Zverenie majetku do správy 
Mgr. Drahomirecký -  ide o zrekonštruovanú strechu divadla, treba to odovzdať do správy 
MsKS 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Zverenie majetku do správy   

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 2/827/234 – 
Rekonštrukcia strechy – NMP 54, na pozemku parc. č. KNC 41, v obstarávacej cene 
132 660,01 eur; oprávky 1 108 eur eur; v zostatkovej cene 131 552,01 eur s účinnosťou od 
01.12.2017 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 

Záložné právo, zrušenie uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o predaj bytu Nad tehelňou, ktorý už bol schválený v MZ, ale 
kataster požiadal o zmenu textu o záložnom práve, preto  sme to upravili podľa ich 
požiadaviek, takže pôvodné uznesenie  rušíme a bude nové znenie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Zrušenie  uznesenia  

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ ruší uznesenie č. 24 z 29. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 22.06.2017, ktorým bola 
schválená zmena uznesenia č. 29 z 26. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 23.02.2017 vo 
veci zriadenia záložného práva  na byt  č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s.  č. 
1408 (o. č. 5), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou 
v Levoči a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ako aj a spoluvlastnícky podiel k pozemku 
parc. č. KN-C 2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 
3743/10000-in. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Zmena uznesenia   

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 29 z 26. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
23.02.2017, ktorým bol schválený predaj bytu  č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového 
domu s.  č. 1408 (o. č. 5), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. 
Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ktoré sú zapísané na 
liste vlastníctva č. 6181 k. ú. Levoča, ako aj a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 
KN-C 2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in, 
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, nájomcovi tohto bytu  Viliamovi Kalejovi, rod. 
Kaleja, nar. 22.02.1941, trvale bytom Nad tehelňou 1408/5, Levoča za kúpnu cenu vo výške 
321,56 eur tak, že uznesenie sa doplní o nasledovné: 
MZ schvaľuje na účel zabezpečenia pohľadávky mesta, t. j.  nesplatenej časti ceny bytu - 30% 
-nej zrážky z ceny bytu vo výške 301,57 eur, zriadenie záložného práva na  byt č. 1 
nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s.  č. 1408 (o. č. 5), postaveného na pozemku 
parc. č. KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúci 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 
3743/10000-in, zapísaný na liste vlastníctva č. 6181 k. ú. Levoča, ako aj na spoluvlastnícky 
podiel k pozemku parc. č. KN-C 2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, 
s veľkosťou 3743/10000-in, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v prospech mesta 
Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 - v prípade, ak kupujúci 
prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 
rokov od uzavretia Zmluvy, uhradí predávajúcemu do 14 dní od uzavretia zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu nesplatenú časť ceny bytu (t. j. pohľadávku – 30% zrážku z ceny bytu vo 
výške 301,57 eur). 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký  
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 

Nájom nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký -  na vyhlásenú VOS neboli doručené žiadne ponuky 

- Na záver  by som sa chcel poďakovať   vedeniu mesta  za spoluprácu a prajem  veľa 
úspechov v Prešove 
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7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015 
o určovaní podmienok rozdelenia účelových finančných  
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, 
výchovy a vzdelávania z rozpočtu  Mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – upravujeme VZN o dotáciach, zahrnuli sme tu  aj zmeny vyplývajúce 
zo zákona,  doplnili sme potrebné úpravy a to  povinnosť právnickej osoby  doložiť 
výpis registra trestov, meníme termín vyúčtovania dotácie   na aktuálny rok, absentovala 
nám časť bližšie podmienky vyúčtovania dotácie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 31 
K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015 o určovaní podmienok  

rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, 
kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie, že k návrhu VZN č.5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015 
o o určovaní podmienok  rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej 
pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča  neboli vznesené 
žiadne pripomienky. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015 o určovaní podmienok  

rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, 
kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ  schvaľuje  Návrh VZN č.5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015 o určovaní 
podmienok  rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, 
kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča. 
 T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
8. Rozšírenie živnosti mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – dopĺňame kopírovacie služby, chceme vychádzať v ústrety  občanom 
mesta 
 
MUDr. Suráková – doteraz ste tú službu nemali na úrade? 
 
Ing. Olekšáková – nie 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási  dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Rozšírenie živnosti 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ  schvaľuje rozšírenie živnosti mesta Levoča o živnosť Administratívne služby – 
Kopírovacie a rozmnožovacie služby“. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky 
dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŚ, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej  spoločnosti a inej PO a FO 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková  – nariadenie sme upravili na základe nariadenia vlády o zvyšovaní 
platov pedagogických zamestnancov, navýšenie pre  jednotlivé školské zariadenia   sú 
uvedené v tabuľke, máme tam aj dopočet  na asistenta od 1.9.2017 
 
p. Kravecová – ja sa chcem  dotknúť ZŠ v rámci mesta, vynovili  a zrekonštruovali sme 
telocvičňu na G. Haina, minule sme odsúhlasili príspevok na rekonštrukciu telocvične 
ZŠ Š. Kluberta, a na ZŠ Francisciho  je príspevok  na športovú halu, je tá suma málo, 
lebo 1. Stupeň  boli  v hale len jednu hodinu, zvyšok sú deti na chodbe, preto treba 
navýšenie toho príspevku, ja to dám ako poslanecký návrh, lebo odborný výcvik sa dá  
robiť len v hale, aby všetky hodiny telesnej výchovy  mohli tam byť pre všetkých žiakov 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – toto nie je predmetom tohto VZN, skôr  to dajte v rámci 
interpelácií 
 
RNDr. Gerčáková -  to je iné,  je to originálna kompetencia, nie je to predmetom  VZN 
 
PaedDr. Majerský  - keď sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 34 
K bodu:   VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 

2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za 12 proti  0 zdr   0 nehl. 1 
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MZ berie na vedomie, že k VZN č.6/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení 
výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
a fyzickej osoby,  v stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.  
T: ihneď                                   Z:  RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:   VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 

2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje VZN č.6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky 
dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej 
osoby podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

10. VZN  o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške 
úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – na minulom zastupiteľstve bolo zahájenie legislatívneho procesu,  
ide o zmenu  výšky úhrady za poskytované služby o 50 centov, plus  musíme  tu doplniť  
súčasné Jasle, ktoré musíme  zaregistrovať a táto služba  už musí byť vo VZN,   

- My sme to doplnili,  výšku platieb za jasle  nemeníme, 
- Doplnili sme do VZN pripomienku  od PSK, ktorá bola vznesená, išlo iba 

o zosúladenie pojmov so zákonom 
 
p. Kravecová  - sedeli sme k tomu na komisii, ale  bolo by dobre, kedy sa mesto zamýšľalo 
nad zriadením Domova pre seniorov, lebo je veľa požiadaviek  aj na denné opatrovanie, ale aj  
24-hodinové, boli tu už viaceré  projekty ako návrhy, ale  bolo by dobre  o tom osloviť teraz 
aj VUC, lebo ako vieme najväčšie investície z VUC sú práve do takýchto  sociálnych 
zariadení, preto by bolo dobre, keby Levoča reagovala, lebo absentuje nám to tu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – sú to zariadenia, ktoré už existovali a teraz sa do nich investovalo, 
rekonštrukcia 

- Naše opatrovateľky patria pod sociálne služby, na ktoré máme vyčlenené financie 
v rozpočte v rámci  podielových daní, čo je tých 5%, teraz máme 28 opatrovateliek, 
získali sme dotáciu na ne  do apríla 2018, možno  bude pokračovať  projekt na túto 
službu, 
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- Boli sme už v debate so Spišskou katolíckou charitou na otvorenie takého sociálneho 
zariadenia v Levoči, Biskupský úrad uvažuje o takom zariadení cez Spiš.kat.charitu 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – mám informácie z VÚC, že  poskytovatelia  opatrovateľskej služby 
majú niektoré zariadenia voľné kapacity, ako nevyužité, 

- Pripravuje sa nová  výzva na rekonštrukciu alebo  výstavbu  nízkoprahových 
týždenných domov, lebo tie veľké domovy sa budú  rozbíjať na menšie, do 40 klientov 
iba, taký bude operačný program, smerovať to bude tam,  taká bude výzva, taká je 
úvaha, a do takej sa treba zapojiť 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté 

sociálne služby na území mesta Levoča 
Hl. za 14 proti 0  zdr  0  nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie, že k VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a 
výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča, bola vznesená 
pripomienka, ktorá bola zapracovaná v návrhu VZN v § 4 ods. 1,2,4.  
T: ihneď                                   Z:  RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté 

sociálne služby na území mesta Levoča 
Hl. za 15 proti  0 zdr 0   nehl. 0 

 
MZ schvaľuje VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady 
za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu so 
zapracovanou pripomienkou. 
T: ihneď                                   Z:  RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

11. Informácia o vydaní doplnku č. 16 k organizačnému 
poriadku MsÚ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – predkladáme informáciu  o doplnku č. 16, ktorým sa zrušilo jedno 
pracovné  miesto v Jasliach, išlo o kumulované miesto kuchár a upratovanie, došlo 
k skončeniu  pracovného pomeru 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – nebol to násilný akt, tejto pracovníčke sme navrhli, aby  prešla  
ako nový zamestnanec do MŚ, ale ona túto ponuku odmietla, preto sme ukončili   
pracovný pomer dohodou 
 
p. Kravecová -  jasliam varia teraz v MŠ? 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – áno, cieľom bola efektivita 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Informácia o vydaní doplnku č. 16 k organizačnému poriadku Mestského 

úradu Levoča 
Hl. za 13 proti 0  zdr  0  nehl. 0 

     
MZ  berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 11. 2017. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
12. Návrh na voľbu  člena mestskej rady 

 
PaedDr. Majerský, PhD. –  vzhľadom na aktuálne zmeny vo vedení mesta, navrhujem 
presunúť  tento bod až na najbližšie MZ, súhlasíte? 

- Dobre, súhlasíte, presúvame to na decembrové zastupiteľstvo  

 
13. Plán práce MR a MZ na rok 2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – predkladám ročný plán práce,   navrhujeme 2-mesačnú periodicitu, 
plánované posledné  rokovanie  sme dali na 10/2018, lebo  končí volebné obdobie 
 
p. Dunčko -  ja len poznámka, že keď sú také dlhé  rokovania ako minule, dlhý program, 
tak to treba  rozdeliť tie body radšej 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Plán práce MR a MZ na rok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ  berie na vedomie informáciu o pláne práce MR a MZ na rok 2018 podľa predloženého 
návrhu. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
14. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

primátorovi mesta 
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15. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 
zástupcovi primátora mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – u primátora mesta sa odvolávame  na zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov, u zástupcu primátora sa 
analogicky opierame o ten istý zákon, 

- Vzhľadom na avizované skončenie obidvoch  pracovných pomerov, navrhujeme 
preplatenie  zvyšnej dovolenky, lebo už nebude možné vyčerpať zostatkovú 
dovolenku  

 
Mgr. Babej V. – tamtamy  u nás fungujú, a idú už všelijaké šumy, chcem sa opýtať k tomu, 
u primátora to je teda jasné bol zvolený, odchádza, ale zástupcu primátora čo sa týka, aby si ju 
on ešte  mohol vyčerpať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ale povedal som už tu, že zástupca končí spolu so mnou pracovný 
pomer, čiže k 1.12. alebo najneskôr ku 4.12., takže už nebude mať možnosť vyčerpať ju 
 
Ing. Vilkovský, MBA – u primátora mesta to je jasné, ale u zástupcu primátora  nie je 
skončenie pracovného pomeru štandardné, a myslím si, že zamestnávateľ mu môže nariadiť 
vyčerpať dovolenku pred skončením pracovného pomeru 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ale to by bol narušený chod úradu, možno by som mohol nariadiť,  
narazili by sme na problém,  úrad by bol paralizovaný, veď nemáme ani prednostu  
 
Ing. Vilkovský, MBA -  úrad by nebol paralizovaný 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – práve sa dozvedám, že to nie je  pracovno právny vzťah, takže 
nemôžem  mu ani  nariadiť čerpanie dovolenky 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  nečakal som s tým problém, nechcem  tu boj, vášne,  požiadal som  
preto, lebo keď mi   bolo ponúknuté miesto na VUC, je to veľmi krátka doba, toto  
zastupiteľstvo je vlastne pre nás oboch posledné, ja som plne vo výkone, suplujem  aj 
prednostu, nechcem tu  nejaké politikárčenie, ale už nie som ten Cvoliga ako  vtedy keď  tu 
bol primátor Vilkovský,  aj pán Vilkovský už dozrel, ja musím ale ešte absolvovať veľké  
rokovania, ktoré  máme rozbehnuté, úlohy, projekty, praktické veci 
 
MUDr. Papcun, MBA -  ja si myslím, že tu pán Cvoliga urobil  taký veľký kus práce, že  by si  
práveže zaslúžil  ešte  aby sme mu navrhli odmenu, a nie že my sa tu budeme handrkovať  
o preplatenie nejakej dovolenky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – vy vlastne ešte ušetríte, lebo ktorý  primátor  nemal vyplatené 
odstupné?  Analogicky máme nárok, ale my ho  nežiadame 
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Jeseňák, M.A. – 37,5 dňa  dovolenky, to je dosť, a nebude to malá suma, tak možno aspoň 
dobudúcna  treba dbať  a čerpať dovolenky, je to veľa 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  poviem vám, že často som čerpal dovolenku tak, že som ju mal 
vypísanú ale bol som tu a pracoval som, a takisto aj  zástupca 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta.     

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta 
PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD. Podľa stavu k 30. 11. 2017 v rozsahu 36,5 dňa.  
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku                                                    

zástupcovi primátora mesta. 
Hl. za 14 proti  0 zdr  2  nehl. 0 

MZ schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku zástupcovi primátora 
mesta PhDr. Mgr. Jozefovi Cvoligovi podľa stavu k 30. 11. 2017 v rozsahu 22,5 dňa.                                                                                      
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
16. Návrh na schválenie uzavretia Dodatku k zmluve o dielo: 

„Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická 
ul. č. 26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí – 1. Etapa“. 
Predmetom Dodatku k zmluve o dielo je navýšenie ceny diela 
o 35 435,38 eur s DPH. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – mesto má uzavretú zmluvu  na stavebné úpravy I. etapa, navrhujeme 
dodatok k zmluve a to z dôvodu, že sa odkryli praskliny pod omietkou, ktorá je ešte 
z 80-tych rokov, potreba sanácie, vrtov, injektáž, nedalo sa to predpokladať, tento 
výdavok nie je zatiaľ v rozpočte 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – praskliny boli aj viditeľné, ale pod omietkou sa ukázalo, že je 
to zložitejšie 
 
p. Kravecová – kedy sa predpokladá ukončenie? 
 
Ing. Pitoráková – sprejazdnenie brány  by malo byť  koncom novembra, ale dodávka 
kameňa ešte je problém, takže celé sa to nestihne 
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PaedDr. Majerský, PhD. -  ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Návrh na schválenie uzavretia Dodatku k zmluve o dielo: „Rekonštrukcia 

fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné 
úpravy v jej okolí - 1.etapa“. Predmetom Dodatku k zmluve o dielo je 
navýšenie ceny diela o 35 435,38 eur (s DPH). 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku k zmluve o dielo: „Rekonštrukcia fasády stavebného 
objektu Levoča, Košická ulica č. 26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí - 1.etapa“. 
Predmetom Dodatku k zmluve o dielo je navýšenie ceny diela o 35 435,38 eur (s DPH). 
T: ihneď                                   Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

17. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve 
o dielo č. 19/2017 uzatvorenej dňa 7.8.2017 medzi mestom 
Levoča a spol. Arprog a.s. PP na práce naviac v celkovej 
výške 63 258,50 eur s DPH 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – navrhujeme dodatok k zmluve ohľadom rekonštrukcie MŠ G. Haina, 
ktorá prebieha za účelom zníženia energetickej náročnosti, ide o dve budovy, zateplenie, 
rekonštrukcia vykurovania, osvetlenie, podmienky  dané ministerstvom na projekt boli, 
no vznikli nám práce naviac, lebo nemohli sme sa uchádzať o financie na všetky 
potrebné práce,  boli by to  ako neoprávnené výdavky cez cudzie zdroje tejto výzvy,  

- Sú to viaceré budovy, potrebujeme to riešiť ako celok,  aby vyšiel energetický 
certifikát, vykurovanie bolo veľmi problematické, teraz už bude každý objekt 
samostatne vykurovaný, aby neboli úniky, takže tieto práce sú zatiaľ napočítané, 
a ďalšie vznikli  chybou v projektovej dokumentácii, my podnikáme právne kroky 
voči tomu,  ak nedôjde k dohode, budeme musieť vymáhať si to súdnou cestou, ide 
o strešnú konštrukciu, mohlo dôjsť k poškodeniu, a nestihol by sa termín v zmysle 
zmluvy 

 
p. Kravecová -  že to bude samostatne vykurované teraz, to je dobre, 

- ale chcem  spomenúť aj MŠ Predmestie, sú tam veľmi zlé kotly, takže treba aj tam 
robiť, je tam únik peňazí 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  tam bude treba regulovať celú zostavu vykurovania 
 
p. Dunčko – tak ako? Ideme sa súdiť či nie? 
 
Ing. Pitoráková – najprv sa chceme dohodnúť, rokujeme, ak sa nedohodneme, potom súdiť sa 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2017 

uzatvorenej dňa 7.8.2017 medzi Mestom Levoča a spoločnosťou ARPROG, 
akciová spoločnosť, Poprad na PRÁCE NAVIAC v celkovej výške 63 258, 50 
eur s DPH 
Hl. za  19  proti 0  zdr  0  nehl. 0 

 
MZ  schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2017 uzatvorenej dňa 
7.8.2017 medzi Mestom Levoča a spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť, Poprad na 
PRÁCE NAVIAC v celkovej výške 63 258, 50 eur s DPH 
T: ihneď                                   Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
18. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácii na 

obdobie 2017/2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Minďaš – zimná pohotovosť u nás už začala, materiál je živý,  podrobnosti  sú tam 
uvedené, kontakty, zodpovednosť za úseky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 44 
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2017/2018 

Hl. za  18  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MR odporúča MZ schváliť „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií                                                                        
na obdobie 2017/2018“ podľa predloženého návrhu.                                                
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 

 
19. Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku  

„Zberové vozidlo na komunálny odpad“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Minďaš – dôvodová správa je podrobná,  máme zavedený  zber biologického 
odpadu ale zatiaľ iba v jednej lokalite, chceme zapojiť  to aj ďalej, takže aj k tomu 
potrebujeme  ďalší automobil, a tiež  je to príprava na  zmenu  legislatívy o spôsobe 
nakladania s komunálnym odpadom, lebo  skládkovanie ide už na úpadok, začína sa 
rozbiehať energetické zhodnocovanie odpadu, a takéto skládky spaľovne  máme 
najbližšie v Košiciach, čiže príprava na takéto  diaľky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Zberové vozidlo na 

komunálny odpad“ 
Hl. za  17  proti  0 zdr  0   nehl. 0 

MR odporúča MZ schváliť  začatie procesu verejného obstarávania na obstaranie 
hnuteľného majetku: „Zberové vozidlo na komunálny odpad“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky max. 207 500 eur s DPH v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom 
znení. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Zberové vozidlo na 

komunálny odpad“ 
Hl. za  17  proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MR odporúča MZ schváliť  financovanie obstaraného hnuteľného majetku: „Zberové 
vozidlo na komunálny odpad“, a to nasledovne:   

- Platba dodávateľovi vopred – akontácia max. 25% z obstarávacej ceny  hnuteľného 
majetku z vlastných zdrojov, 

- Leasingové splátky z vlastných zdrojov organizácie, 
- Počet mesačných splátok: 48 

T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 

 
20. Návrh na schválenie verejných uznaní 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová -  predkladáme návrh na schválenie verejných uznaní, podľa štatútu mesta 
udeľujeme čestné občianstvo, cenu mesta a cenu primátora, mesto vyhlásilo  verejnú 
výzvu na  udelenie cien, bola  zriadená komisia na vyhodnotenie návrhov, z ktorej 
vyplynuli nominácie na udelenie cien, tak ako je uvedené v písomnom materiály 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – hlasovať o čestnom občianstve  budeme verejne, to máme iba 
jeden návrh, o pani Conway netreba  rozprávať, ona čestne reprezentuje naše mesto, jej 
slovenské korene  oživajú,  má k nám vrúcny vzťah,  o cene mesta bude sa hlasovať  
tajne,  nominant musí získať nadpolovičnú väčšinu  prítomných poslancov,  

- Takže znovu  si zvolíme komisiu, môže byť aj tá istá čo bola na voľbu  HK, potom 
vám budú rozdané hlasovacie lístky a tie sa potom vyhodnotia, 

- Dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
MZ  schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Nadii Conway.  
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 14 proti  1 zdr  1  nehl.  0 
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MZ schvaľuje tajné hlasovanie o udelení Ceny mesta Levoča. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 1 
MZ  berie na vedomie, že kandidátmi na udelenie Ceny mesta Levoča sú: 

1. MVDr. Drahomiercký Anton, in memoriam,  
2. PaedDr. Ferko Ján, 
3. Mgr. Jaška Miroslav, 
4. Labus Rudolf, 
5. Lafko Vincent Viliam, in memoriam, 
6. Lukošík Andrej, 
7. MUDr. Milčák Ján, 
8. Mgr. Spáleková Eva, 
9. Spoločenstvo Pavol. 

 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ  schvaľuje podmienky tajného hlasovania o udelení Ceny mesta Levoča takto: 

1. Tajné hlasovanie bude viesť trojčlenná volebná komisia. 
2. Na tajné hlasovanie sa použije hlasovací lístok, na ktorom budú jednotným spôsobom 

uvedení nominanti v štruktúre – poradové číslo, titul, priezvisko a meno, zoradení 
v abecednom poradí podľa priezviska. 

3. Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. 
4. Poslanec môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať jedného až deviatich nominantov. 
5. Udelenie Ceny mesta Levoča sa považuje za schválené pre toho nominanta, ktorý 

získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 
6. Upravený hlasovací lístok sa vhadzuje do volebnej schránky.  
7. O výsledku tajného hlasovania volebná komisia prednesie mestskému zastupiteľstvu 

správu.                                                                                                                                                                                                                                
 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 10 proti  0 zdr  1  nehl. 2 
MZ  schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 

1. Miroslav Dunčko, 
2. PhDr. Ľubomír Vira, 
3. Šimon Jeseňák, M.A. 

Volebná komisia si zvolila zo svojho radu predsedu PhDr. Ľubomíra Viru, ktorý bude 
viesť priebeh tajného hlasovania. 

T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
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Následne  boli rozdané hlasovacie lístky prítomným poslancom, ktoré boli  zozberané a ihneď 
sa pristúpilo k spočítavaniu hlasov, a na záver  predseda komisie predniesol správu 
o výsledku hlasovania. 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ďakujem, výsledky  tajného hlasovania zapracujeme do uznesenia 
a pristúpime k hlasovaniu, konštatujem, že iba jeden návrh neprešiel 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ  berie na vedomie správu volebnej komisie,  z ktorej vyplýva, že v tajnom hlasovaní 
bolo  rozdaných 19 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 19 hlasovacích lístkov, 19 
hlasovacích lístkov je platných,  0 hlasovacích lístkov je neplatných.  
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie, že: 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča in memoriam MVDr. Drahomirecký Anton  

získal  v tajnom hlasovaní  18  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča PaedDr. Ferko Ján   

získal v tajnom hlasovaní  9  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Mgr. Jaška Miroslav 

získal v tajnom hlasovaní  16  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Labus Rudolf   

získal v tajnom hlasovaní  13  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča in memoriam Lafko Vincent Viliam  

získal  v tajnom hlasovaní  16  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Lukošík Andrej   

získal v tajnom hlasovaní  11  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Milčák Ján   

získal v tajnom hlasovaní 16  platných hlasov. 
Kandidátka  na udelenie Ceny mesta Levoča Mgr. Spáleková Eva  

získala v tajnom hlasovaní  13  platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Spoločenstvo Pavol   

získal v tajnom hlasovaní  11 platných hlasov. 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za 17 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ  schvaľuje udelenie Ceny mesta Levoča  

1. MVDr. Drahomireckému Antonovi, in memoriam,  
2. Mgr. Jaškovi Miroslavovi, 
3. Labusovi Rudolfovi, 
4. Lafkovi Vincentovi Viliamovi, in memoriam, 
5. Lukošíkovi Andrejovi, 
6. MUDr. Milčákovi Jánovi, 
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7. Mgr. Spálekovej Eve, 
8. Spoločenstvu Pavol. 

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

21. Informácia o výsledku Kontroly plnenia prijatých opatrení 
na odstránenie nedostatkov z kontrolnej činnosti a vyvolané 
zmeny, vyplývajúce z činnosti HK za roky 2012-2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Rusnáčiková – predkladám  informáciu aj vzhľadom na voľbu  HK, považovala 
som za takú moju povinnosť urobiť odpočet mojej práce, 

- Predmetom kontroly nebolo hľadať drobné nedostatky, ale stanoviť jasné ciele hlavne 
na úseku školstva, verejných výdavkov,  moje odporúčania z jednotlivých kontrol boli 
prijaté,  k nim boli opatrenia prijaté  či už  legislatíva, smernice,  spravovanie 
administratívy,  na úseku MŠ došlo  k hospodárnosti, efektívny výkon,   

- Je to taká súhrnná, stručná správa 
 
p. Rosina -  ku kontrole hospodárenia s majetkom mesta sa chcem opýtať, máte tam uvedené, 
že čiastočne boli odstránené nedostatky, čo to znamená? 
 
Mgr. Rusnáčiková – to sa týkalo najmä  vysporiadaniu majetku, nachádzal sa  majetok, ktorý 
nebol nikdy zaradený, staré veci zo 70-tych rokov, ale  na účtoch  boli hodnoty zúčtované, 
alebo naopak vôbec neexistoval, , tieto veci sú ale  zachytené v inventúrach, vstupuje to do 
ďalších konaní, úloha sa priebežne plní, prichádzajú aj nové investície, čiže objem  toho účtu 
sa mení 
 
p. Rosina – a ešte otázka ku Stavebnej prevádzkarni? 
 
Mgr. Rusnáčiková  - hlavný kontrolór bol požiadaný dozornou radou  aj v súčinnosti iných 
oddelení MsÚ vykonať kontrolu v SP,   ako aj iné takého organizácie majú v zmysle 
obchodného zákonníka svoje kontrolné orgány, tam úloha hlavného kontrolóra nespadá 

- Ja považujem  za prínos mojej činnosti, hlavne úsek sociálny, niektoré úseky si však 
vyžadujú  koncepčné riešenia, a to už nie je v kompetencii hlavného kontrolóra,  ja 
môžem iba navrhovať riešenia, ale to už záleží ako sa s tým vysporiada exekutíva 
mesta 
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22. Interpelácie 
 
JUDr. Budziňáková – ja sa ospravedlňujem za moje meškanie, ale  situácia  v nemocnici  bola 
vážna,  

- Medzitým  tu pán primátor oznámil, že ma poveruje zastupovaním mesta,  tak chcem 
veľmi pekne poďakovať za prejavenú dôveru, budem sa veľmi snažiť, a zároveň vás 
prosím o spoluprácu, myslím si  že oči  Slovenska  sa teraz pozerajú na Levoču, 
a hlavne  v pozitívnom smere sme na tých obrazovkách, verím že to spolu, aj so 
zamestnancami úradu a organizácii  dotiahneme k tým najbližším voľbám  zdatne 

 
PaedDr. Majerský –  ja som rád, že sme tri roky spolupracovali veľmi dobre, a tak ako  zdobí 
priečelie našej radnice, kde máme napísané,  že ozdobou mesta je svornosť, verím, že všetci 
sa o to  pričiníme 
 
MUDr. Suráková – dovoľte mi, aby som za nás všetkých poslancov poďakovala nášmu 
pánovi primátorovi aj zástupcovi  za priateľský, otvorený  a pravdivý  prístup  v komunikácii 
vo vzťahoch na každej úrovni,  zachovajte si aj naďalej pravé hodnoty v službe, ku ktorej ste 
v tomto čase povolaní, želáme vám veľa správnych inšpirácii, dobrých ľudí pri spolupráci,  

- Novému vedeniu mesta želáme veľa síl, aby pokračovali v dobre začatej  práci,  
- vytvárajte svet krajším miestom tam, kde ste 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ďakujeme veľmi pekne 
 
p. Kravecová -  takže tú halu  v ZŠ Francisciho dávam, ďalej zapojiť  tie kotle v MŠ 
Predmestie cez výzvy EÚ, zabezpečiť kontrolu ihriska aby neskončilo tak ako to 
predchádzajúce, katastrofálny stav veciek  v ZŠ Francisciho, no a ešte  otázka na pani 
Pitorákovú, že bolo stretnutie občanov ul. Predmestie, tak verím ,že sa to aj konečne zaradí do 
rozpočtu táto ulica 
 
Ing. Pitoráková -  včera nám prišlo záporné vyjadrenie od p. Skoumalovej, aby sa tam nič 
nerobilo, tí ľudia s tým nesúhlasili, dnes tam bola moja kolegyňa  na jednaní, došlo k jej 
napadnutiu priamo na mieste, zasahovali aj policajti 
 
p. Kravecová -  ale aby to bolo prechodné, tá spojovacia cesta 
 
Ing. Pitoráková -  my robíme na tom, ale ľudia to  tam nechcú aby sme to spájali 
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23. Záver 
Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 

a ukončil  32.  zasadnutie MZ.   
 
 

 

 


