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Mestská rada v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 23 

z 23. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  7. novembra 2017 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR schvaľuje program rokovania MR. 
 T: ihneď        Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:  Miroslav Čurilla, Mgr. Vladimír Babej. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
   
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 22. zasadnutia MR.  
T: ihneď           Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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UZNESENIE č. 5 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
z dôvodu, že časť pozemku je zastavaná drobnými stavbami (ohnisko a dreváreň) vo 
vlastníctve žiadateľa. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  0 zdr   5   =  n e s c h v á l e n é  
MR neodporúča MZ schváliť predaj nehnuteľností v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 7196/15 - ost. pl., s výmerou 288 m2 a pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 7196/16 - ost. pl., s výmerou        36 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade geometrického plánu č. 36/2017, vyhotoveného dňa 10.10.2017, 
geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overený dňa 25.10.2017, od pozemku parc. č. KN-
C 7196/8 - ost. pl., s výmerou 354 m2, pre Mgr. Dušana Suchého, rod. Suchý, nar. 
13.11.1944, trvale bytom: J. Francisciho č. 13, Levoča, 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 pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlá plocha 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.  
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

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

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
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 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 november 2017. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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  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. 10 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  vyhodnotiť  a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
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 november  
2017. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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  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. 12 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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. 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. 13 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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. 14 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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: 
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 – 
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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, 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 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť prenájom pozemku parc. č. KNC 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 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:  Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:  Prenájom  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti, a to 
pozemok v k.ú. Levoča, nachádzajúci 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 
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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 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  zrušiť 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 uzavrenia novej 
nájomnej zmluvy.  
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  Súhlas s podnájmom 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  súhlasiť 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 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Zverenie do správy 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  zrušiť 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 
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                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
              
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Zmena uznesenia 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 

UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Poistenie majetku 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
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 MR odporúča primátorovi mesta  schváliť  poistnú zmluvu medzi mestom Levoča ako 
poisteným a KOMUNÁLNOU poisťovňou, a. s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 545, 
so sídlom: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava na poistenie stavby s názvom: „Mesto Levoča – 
Modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky“ a to stavebných 
objektov: 
SO 01 – Úprava spevnenej plochy; 
SO 02 – Oplotenie a vstupná brána; 
SO 03 – Napájanie brány 
s  dojednaním poistenia takto:    
Poistná suma: 150 553,94 eur 
 
Poistné riziká 
1. Základné živelné poistenie (Flexa) sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
v dôsledku poistnej udalosti, a to: 
1.1. požiarom, 
1.2.výbuchom, 
1.3.priamym úderom blesku, 
1.4.nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov 
a iných         predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého 
poisteného súboru, ako poškodená vec, 
2. Združené živelné poistenie (Združený živel) je tvorené základným živelným poistením  a 
doplnkovým živelným poistením. Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká 
uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku 
2.1.Doplnkové živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v 
dôsledku poistnej udalosti, a to: 
a) povodňou alebo záplavou, 
b) víchricou alebo krupobitím, 
c) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, a 
ak je poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy, 
d) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich 
zariadení, 
Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, vzniká právo na plnenie aj za poškodenie 
alebo zničenie: 
d1) potrubia alebo ohrievacích telies vodovodných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu 
došlo pretlakom alebo zamrznutím  kvapaliny v nich, 
d2) kotlov, nádrží a výmenníkových staníc vykurovacích systémov, ak k nemu došlo 
zamrznutím kvapaliny v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo 
údržbou. 
e) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového 
lietadla, 
3. Združené živelné poistenie Plus (Združený živel Plus) je tvorené základným 
živelným poistením a doplnkovým živelným poistením a doplnkovým živelným poistením 
Plus. Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká 
uvedené v ods. 1, 2 a 3 tohto článku 
3.1.Doplnkové živelné poistenie Plus sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
v dôsledku poistnej udalosti, a to: 
a) atmosférickými zrážkami, 
b) nepriamym úderom blesku. 
Pre poistné riziko skrat (brána a elektrické ovládanie): 
poistná suma: 51 343 eur 
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spoluúčasť:         150 eur        
poistné:         297,79 eur     
 
Pre poistné riziko vandalizmus na 1 riziko: 
poistná suma: 10 000 eur     
spoluúčasť: 10% min. 100 eur 
Pre poistné riziko krádež na 1 riziko: 
poistná suma: 10 000 eur     
spoluúčasť:          150 eur 
Pre poistné riziká živel plus: 
poistná suma: 150 553,94 eur     
spoluúčasť:             150 eur 
spoluúčasť pri poistnom riziku povodeň a záplava: 150 eur 
Za škodu spôsobenú nárazom dopravného prostriedku sa považuje poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci priamym stretom s cestným alebo koľajovým vozidlom, ich nákladom alebo 
vrhnutím predmetu, ktoré bolo zapríčinené priamym stretom s uvedenými vozidlami pri 
dopravnej nehode. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je vyšetrovanie poistnej 
udalosti políciou 
Doba poistenia: doba neurčitá 
Výška  poistného: 458,12 eur/rok 
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Prenájom  nebytových  priestorov 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ prijať ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 28 
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 z rozpočtu Mesta Levoča 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  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. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Rozšírenie živnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
  
MR odporúča MZ schváliť   rozšírenie živnosti mesta Levoča o živnosť „Administratívne 
služby – Kopírovacie a rozmnožovacie služby“. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
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UZNESENIE č. 30 
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  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za 

poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

MR odporúča MZ schváliť VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške 
úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 16 k organizačnému poriadku Mestského úradu  

Levoča.     
Hl. za  4 proti  0   zdr  0 

MR 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 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Návrh na voľbu člena mestskej rady 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  zvoliť za člena mestskej rady ..................................... 
T: ihneď                                   Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Plán práce MR a MZ na rok 2018 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Správa komisie overujúcej predpoklady kandidátov na post hlavného 

kontrolóra.     
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

MR  berie na vedomie správu komisie overujúcej plnenie predpokladov prihlásených 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a náležitosti doručených prihlášok. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Lisoňová 
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                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga                                               
UZNESENIE č. 36 
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  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 37 
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  5 proti  0   zdr  0 
 MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2017/2018 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií                                                                        
na obdobie 2017/2018“ podľa predloženého návrhu.                                                
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Zberové vozidlo na 

komunálny odpad“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  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. 40 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Zberové vozidlo na 

komunálny odpad“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  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 
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T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  udeliť Čestné  občianstvo mesta  Levoča Nadii Conway. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ   udeliť   Cenu mesta Levoča : 

- Rudolfovi Labusovi, 
- Andrejovi Lukošíkovi, 
- Vincentovi Viliamovi Lafkovi in memoriam, 
- Mgr. Miroslavovi Jaškovi, 
- Mgr. Eve Spálekovej, 
- Spoločenstvu Pavol, 
- MVDr. Antonovi Drahomireckému in memoriam, 
- MUDr. Jánovi  Milčákovi, 
- PaedDr. Jánovi Ferkovi. 

T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  7.11.2017 
 
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
       primátor mesta  
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UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča Rudolfovi Labusovi. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča Andrejovi Lukašíkovi. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča Vincentovi Viliamovi Lafkovi in 
memoriam. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča Mgr. Miroslavovi Jaškovi. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča Mgr. Eve  Spálekovej. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča MVDr. Antonovi Drahomireckému in 
memoriam. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta  Levoča MUDr. Jánovi Milčákovi. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:  Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Cenu mesta Levoča PaedDr. Jánovi Ferkovi. 
T: ihneď                                   Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
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