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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 23.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  7. novembra 2017 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Milan Majerský  privítal prítomných poslancov a následne mu  
všetci zablahoželali k osobnému úspechu ako víťazovi víkendových volieb, kedy bol  zvolený 
za predsedu prešovského  samosprávneho kraja. Primátor sa poďakoval a konštatoval, že to 
neberie  iba ako osobný úspech, ale za úspech  mesta Levoča. Ďalej už konštatoval  
uznášaniaschopnosť a otvoril rokovanie. Ospravedlnil neúčasť hlavnej kontrolórky a 
prítomných oboznámil s programom rokovania podľa pozvánky a s vyňatím bodu č. 14. 
Opýtal sa či má  niekto návrh na doplnenie programu, keďže nikto nemal,  navrhol za 
overovateľov zápisnice  p. Miroslava Čurillu a Mgr. Vladimíra Babeja, určil  za 
zapisovateľku p. Anežku Zahurancovú, a dal hlasovať.  
 
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 4 proti  0 zdr  0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:   p. Miroslav Čurilla,  Mgr. Vladimír Babej. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
PhDr. Mgr. Cvoliga  vyhodnotil uznesenia z  22.zasadnutia MR  všetky ako splnené. 
 
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 
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3. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Predaj nehnuteľnosti  - Michal Novák, lok. sídl. Západ 
Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o odkúpenie časti pozemku,  ten mu bol už  MZ 
schválený, teraz  doložil GP, odporúčame tento predaj 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási  dávam hlasovať 
 
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 
 

Predaj nehnuteľnosti – Ing. Ján Gejdoš, lok. Fedorkin jarok 
Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o odkúpenie  pozemku pri svojej chate, zámer mu 
bol schválený MZ, teraz doložil k tomu GP, odporúčame predať 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať 
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 
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Predaj nehnuteľnosti – Mgr. Dušan Suchý 
Mgr. Drahomirecký – Mgr. Dušan Suchý, lok. Levočská Dolina 

- Menovaný  požiadal o odkúpenie pozemku už dávnejšie, riešil sa ten pozemok pri jeho 
chate, on si to dal geodetovi zamerať a GP oddeliť časť pozemku, je to možné 
odpredať ako zákonnú výnimku, cena je tu podľa zásad hospodárenia,  a tiež by aj 
doplatil finančný rozdiel, sumu, ktorú mesto zaplatilo pri zámene predmetného 
pozemku Slovenskému vodohospodárskemu podniku 

 
Mgr. Babej V. -  pán Suchý ma oslovil, hovoril mi o tom, chcem sa opýtať či sa nedá ešte 
baviť o cene, aby to nebolo po tých 20 eur/m2, lebo ako všetci vieme, tam bolo smetisko 
 
Mgr. Drahomirecký -  cena je podľa zásad 20 eur/m2, áno bolo tam smetisko,  my sme to 
odkúpili od SVP, bolo tam koryto potoka, posúvalo sa to koryto 
 
Mgr. Babej V. -  len sa pýtam, či by sa nedala znížiť pre neho cena, vieme, že aj on  robil pre 
mesto niečo 
 
Mgr. Drahomirecký -  možno  keby sme dali urobiť  znalecký posudok, tak cena by bola 
nižšia ako  máme my v zásadach,  ale my ako mesto sme to kúpili za túto cenu od SVP, takže  
toto určite by mal zaplatiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme takú cenu v zásadách, aby sme potom   nemuseli  ustupovať aj 
v ostatných prípadoch, lebo bude toho viacej,  mesto teraz čistí veci, zameriavame, dávame do 
súladu teraz  lok.  pod Mariánskou horou, ul.  Športovcov, Vodárenská, Lúčna, a poviem vám, 
že ľudia  tam majú šialené poprihradzované pozemky, je to ešte spred 30 rokov staré, a sú to 
veľké sumy čo im za to vychádzajú,  musia doplácať za zásahy do mestského 

- Takže pripravujeme ďalšie vysporiadania, a potom narazíme  na ďalšie problémy 
 
Mgr. Drahomirecký – p. Suchý, to je už šesť ročná  záležitosť 
 
p. Lorko -  keby rovno žiadal  to vtedy od SVP, bolo by to  vyšlo pre neho lacnejšie 
 
Mgr. Drahomirecký – SVP preniesol svoje náklady na mesto, a mestu to za takú cenu  svojich 
nákladov predali 
 
p. Lorko –  poučiť sa z toho do budúcna, možno aspoň  pomôcť človeku s papiermi   osloviť 
SVP 
 
Mgr. Drahomirecký – on by to  súkromne nikdy nezískal,  SVP by sa s nim nebavil, 
nedohodol by sa s nim 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – tak ako ideme hlasovať?  Že do MZ treba ešte pripraviť 
alternatívne riešenie pre neho, s tým, že tie naše zásady sú mantinely? 
 
Mgr. Babej V. -  alebo stiahnuť to teraz, osloviť ho ešte aby  predložil rýchlo  znalecký 
posudok a uvidíme aká bude cena 
 
PhDr. Mgr.  Cvoliga – dajme hlasovať tak ako je pripravené uznesenie 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Predaj nehnuteľnosti – Irena Plachetková, lok. Levočské Lúky 
Mgr. Drahomirecký -  menovaná  požiadala mesto o odkúpenie časti pozemku pri svojom 
dome, odporúčame to predať ako zákonnú výnimku v rámci majetkoprávneho vysporiadania 
 
p. Lorko – chcem sa len opýtať či pani s tým prišla sama 
 
Mgr. Drahomirecký – áno 
 
p. Lorko – a čo iné pozemky na Levočských Lúkach , čo Ištokovci? 
 
Mgr. Drahomirecký -  nič, nekomunikujú,  oni nepodpísali  vtedy kúpnu zmluvu, uznesenia sú 
platné, môžu to kúpiť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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Predaj nehnuteľnosti – lok. Poľná ul.,   objekt NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký -  je vyhlásená VOS, ohliadky boli nejaké,  termín je do MZ 
 
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 
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 
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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 
 

Predaj nehnuteľnosti – lok. V. Greschika 
Mgr. Drahomirecký – v rámci  majetkoprávneho  vysporiadania  MZ schválilo zámery predať 
vlastníkom rod.domov pozemky, ktoré reálne využívajú,  všetci zasiahli do mestského, dali si 
urobiť GP,   jeden prípad je trochu iný, lebo MUDr. Tkáč  nemá postavený dom, má len 
pozemok, ale tiež by to radi odkúpili ako ostatní, 

- Cena je u všetkých za 20 eur/m2 plus odplata za užívanie, Tkáč bez odplaty 
 
p. Lorko –  ja len či niekto z tých vlastníkov už niekedy v minulosti  bol žiadať o odkúpenie 
 
Mgr. Drahomirecký -  Lagaňovci chceli niekedy, no išla im odpoveď, že je to tam 
v ochrannom pásme, vtedy sa im to zamietlo 
 
p. Lorko – a tou cenou sú spokojní? 
 
p. Čurilla – veď cena je dobrá 
 
Mgr. Drahomirecký – áno súhlasili 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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. 
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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 
 
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 
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Zámena nehnuteľnosti – RNDr. Olejárová, Ing. Laciaková 
Mgr. Drahomirecký – ide o sestry Olejárová, lok. Pri prameni, pri ich rodinnom dome, je tam 
problém, že majú  celý areál oplotený, a majú  veľký zásah do mestského, je to medza, takže 
z objektívnych príčin to nie je hodné za cenu 20 eur/m2, preto navrhujeme to  riešiť ako 
zámenu, aby sa znížila kúpna cena, 

- Bližšie vysvetlenie na nákresoch, mape 
- Oni mali zámer že tam chcú stavať garáže, vedia, že garáži nie je dostatok, a tak sme 

vlastne zistili, že oni zasahujú z veľkej časti do mestského, dali  urobiť GP, boli sme 
tam s geodetom pri tom 

 
p. Lorko – a ako bude v budúcnosti mesto opravovať ten múr? 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  no ku oprave musí každý pustiť na svoje pozemky 
 
Mgr. Drahomirecký – asi máte pravdu, mali by sme si nechať  aspoň nejaký pás, meter tam 
pre nás, lebo ten múr iste nie je nikde v KN zapísaný, to je stará vec 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – potom príde tu na mesto a bude žiadať že to treba opraviť 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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� 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, 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 – na MZ  to bolo schválené už, ale zistilo sa pri PD, že chodník zasahuje 
ešte aj do iného pozemku, tak to potrebujeme rozšíriť, cenu máme dohodnutú pevnú, takže 
nebude to navyšovanie nájomného 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Prenájom pozemkov – Slovenský vodohospodársky podnik 
Mgr. Drahomirecký – toto tiež už bolo schválené na MZ, pozemky pri VN do nájmu,   mali 
sme dohodnutú dobu nájmu do 2/2020, ale komunikovali sme s nimi, oni  náš návrh trochu 
upravili, dobu nájmu do 12/2028, mierne sa navyšuje cena nájmu, preto odporúčame zrušiť to 
pôvodne schválené uznesenie, a prijať nové 
 
p. Čurilla – ten projekt vyjde alebo nevyjde, to ešte sami nevieme, chcem len upozorniť aj na 
tie mediálne výstupy,  my sa už prezentujeme niečim, keď ešte nevieme či bude, tak pozor 
treba dať, ľudia potom pozerajú, že už napíšeme, a ešte vlastne nevieme 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ale tam bolo jasne  napísané, že je to  vstup do projektu 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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. 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 uzavretia novej 
nájomnej zmluvy.  
T: ihneď           Z:  Mgr. Drahomirecký 

                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Prenájom nehnuteľnosti – Helske s.r.o.  
Mgr. Drahomirecký – firma požiadala mesto o rozšírenie predmetu nájmu, chcú  si zriadiť 
stavenisko, čiže k tomu čo majú ešte  malý pozemok, odporúčame to cez osobitný zreteľ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ja len pre informáciu poviem, že oni sa plánujú rozšírovať ešte  
ďalej na našich pozemkoch,  

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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 
 

Súhlas s podnájmom – VNsP Levoča 



11 
 

Mgr. Drahomirecký -  nemocnica nás žiada o súhlas, ide o tie garáže pri  riaditeľstve, sú to 
stavby FO, ale pozemky berú do podnájmu od nemocnice a musia mať na to od mesta súhlas 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Zverenie majetku do správy -  MsKS 
Mgr. Drahomirecký – ide o odovzdanie majetku do správy, rekonštrukcia strechy divadla 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Zrušenie uznesenia, zmena uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o administratívnu zmenu už schváleného uznesenia, KN 
neakceptoval naše uznesenie tak ako bolo naformulované,  museli sme ho upraviť podľa  
požiadaviek KN, preto tá zmena uznesenia a zrušenie pôvodného znenia 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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. 
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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. 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 

 

Prenájom pozemkov – Bc. Katarína Iľašová 
Mgr. Drahomirecký – ide o pozemok pri Humanitári, je to malý kúsoček pozemku, ktorý  si 
chcú prenajať na zriadenie skalky, skultúrniť si ten roh 
 
p. Lorko -  a nechceli by to kúpiť, lebo to je vhodné na predaj nie na prenájom 
 
Mgr. Drahomirecký -  no cena za predaj by bola iná ako za nájom,  požiadali o nájom, neviem 
či by to chceli kúpiť, my ich môžeme vyzvať, osloviť či by nechceli to kúpiť, no ďalšia vec je, 
že to by sme museli  ísť cez VOS 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Prenájom pozemkov 
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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 
 

Poistenie majetku 
Mgr. Drahomirecký -  máme ukončenú rekonštrukciu zberného dvora, je potreba to poistiť, 
oslovili sme viacero poisťovní,  prišli nám dve ponuky, my sme vyhodnotili ako  najlepšiu 
ponuku Komunálnej poisťovne, podrobnosti sú uvedené v materiály 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Poistenie majetku 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 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 
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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 
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 

Nájom nebytových priestorov 
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Mgr. Drahomirecký – VOS je stále vyhlásená 
 
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 
 

4. 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 

5. Rozšírenie  živnosti mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ospravedlňujem pani vedúcu Olekšáková, materiál prednesiem ja 

- Zistilo sa, že v pôvodnom VZN k dotáciam sme  pozabudli na niektoré veci  ohľadom 
vyúčtovania dotácií, a v súvislosti s legislatívnymi zmenami sme doplnili  povinnosť 
právnických osôb predkladať výpis z registra trestov 

- Druhým bodom je rozšírenie živnosti, súvisí to s novým klientským  centrom, kde 
budeme pre občanov zabezpečovať  kopírovacie služby 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
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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6. VZN mesta, 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 a inej  PO a FO 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  vysporiadavame sa tu so zvýšením platov učiteľom 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  k tomu chcem na úvod povedať, že  súkromné a cirkevné školstvo 
nebude mať  nič dofinancované, lebo oni dostali 100% už na začiatku čo prišlo na mesto, ich 
sa to preto tu netýka 
 
RNDr. Gerčáková – sumy sú uvedené v tabuľke v materiály, u MŠ navyšujeme  ešte aj  na 
asistentov, ktorých  od septembra máme, preto je tam rozdiel 
 
p. Čurilla  - a máme tie peniaze už v rozpočte? 
 
RNDr. Gerčáková – áno, je to už zahrnuté v rozpočte, pri poslednej úprave čo bola 
v septembri v MZ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 

 
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 

 
7. VZN mesta 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 MZ sa už začalo v tejto veci, otvorili sme sociálne VZN,  
zahrnuli sme tu  navýšenie poplatkov o 50 centov, a v druhej časti máme novinku,   týka sa to 
detských jaslí, musíme ich  mať už zaregistrované v zmysle nového zákona o sociálnych 



17 
 

službách, takže jasle už musia byť ako sociálna služba vo VZN, čiže sme to doplnili, cenník 
za jasle sme iba  preklopili z r. 2015, nemenili sme ceny, máme už  RÚVZ  schválený 
prevádzkový poriadok,  podali sme už  žiadosť o registráciu 
 
p. Čurilla – doteraz nemuseli byť registrované jasle? 
 
RNDr. Gerčáková – nie, patrilo  to  iba pod sociálne služby mesta ako také, bez  registrácie, 
uvidíme čo bude po novom roku, či nebude niečo nové zákonom schválené 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
8. Informácia o vydaní doplnku č. 16 k Organizačnému poriadku 

MsÚ Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Lisoňová -  predkladám informáciu o organizačnej zmene, od 1.11.2017  bola zrušená 
kumulovaná  funkcia v zariadení  Jasle-kuchár,upratovanie, táto činnosť je zabezpečená 
dodávateľsky cez MŠ  tejto budovy 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – rokovali sme s tou pani, navrhovali sme jej aby prešla  variť do MŠ, 
ona to odmietla, požiadala o ukončenie pracovného pomeru, neprijala našu ponuku, takže 
bude jej vyplatené odstupné 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
9. Návrh na voľbu člena  mestskej rady 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Lisoňová – pripravili sme  materiál na voľbu člena MR 
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PaedDr. Majerský, PhD. – nemáme tu meno,  dohodli sme sa, že až na MZ bude sa hlasovať 
o menách 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  aký máte názor? Nevieme? Je to vlastne poradný tím primátora 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – no situácia sa  zamotáva,  ja  odchádzam,   ale do MZ navrhneme 
meno 
 
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 

 
10. Plán práce MR a MZ na rok 2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Lisoňová – predkladáme  plán rokovaní, máme to v dvojmesačnej periodicite pripravené, 
posledné   je plánované na október 2018 vzhľadom k tomu, že končí  volebné obdobie  MZ 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
11. Správa  komisie overujúcej predpoklady kandidátov na post 

hlavného kontrolóra 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Lisoňová – dňa 16.11. na MZ bude voľba HK, dňa 2.11.2017 zasadla komisia, overila 
doručené obálky, všetci  kandidáti na HK plnia stanovené predpoklady na funkciu HK 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ide to do MZ, schválili ste si verejné hlasovanie, ale  toto môže 
byť  ešte zmenené 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja som komunikoval  s niektorými poslancami o tom, aj sme si to 
overovali, a nič nebráni  to zmeniť na tajné hlasovanie, ja osobne to budem  navrhovať 
 
p. Čurilla – ja som vtedy nebol pri tom, keď ten nový kolega predložil  návrh  a zmenil na 
tajnú voľbu, bolo to možno také nepochopené,  lebo práveže ak máme zodpovedne a správne  
rozhodnúť, tak práve tajné hlasovanie to zabezpečuje, je to tak a v tých najvyšších funkciách  
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PaedDr. Majerský, PhD. -  áno, demokraticky, slobodne, bez nejakých  záväzkov sa 
rozhodnúť, je to  práve tajná voľba 

- Ak sa už nikto  nehlási dávam hlasovať 
 
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 
                                                                                                         PhDr. Mgr.  Cvoliga                                               

 
12. 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 uzatvorenú zmluvu, navrhujeme k nej dodatok z dôvodu, že keď 
dali dole omietku, ukázalo sa, že  sa oddeľovala časť muriva, čiže rozsah  sa ukázal, musí sa 
to vypevniť injektážne, zatiaľ to máme vyčíslené na zhruba 35 tis.eur, ale iba čo sa týka tej 
statiky, ostatné ešte nevidíme, 

- Sprejazdnenie  podbránia  plánujeme do konca novembra, ale ostatné  práce už asi  čas 
nepustí robiť, aby sa to stihlo v tom termíne 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  dodacia lehota tej žuly  je 12 týždňov, a to ich  my nepustíme v zime  
ukladať, musíme počkať, boli problémy, firma nenastúpila ako mala 1.9., táto firma nerobí 
ako by mala 
 
Ing. Pitoráková – áno, sú problémy, a táto stavba má  problémy 
 
p. Čurilla – sú to zložité  tie stavby, ale bola pekná jeseň dalo sa robiť, no táto firma to 
nevyužila, išli veľmi pomaly, teraz sa to až pohlo 
 
Mgr. Babej V. -  ale aj niektoré položky čo tu sú, majú veľmi drahé si myslím 
 
Ing. Pitoráková -  sú to cenníkové ceny, kontrolujeme to  stále,  sú to vysoko odborné práce 
 
Mgr. Babej V. – tak ľuďom to treba vážne zdôvodniť potom tie dodatky k zmluvám 
 
Ing. Pitoráková -  vybehnú ešte veci, my ale vždy tlačíme, hľadáme cestu a možnosti 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – dá sa polemizovať, či projektant mal už vedieť  alebo nie čo môže 
vyskočiť 



20 
 

- My sme si  vlastne zablokovali hlavný vstup do mesta, toto je problém,  a keď to bude 
trvať dlhšie, tak  už bude problém aj  s MHD 

PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
13. 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. Poprad na práce naviac v celkovej 
výške 63 258,50 eur s DPH 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Pitoráková – ide o dodatok k zmluve vo veci rekonštrukcie MŠ G.Haina, ktorú robíme 
cez projekt 

- Bližšie vysvetlila postup vykonaných prác, práce, ktoré  museli už byť vykonané 
a práce, ktoré sú ako neoprávnené  výdavky v rámci projektu 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – pôvodná PD bola cena vyššia, ale  išli sme do tejto výzvy cez projekt, 
kde sú dané podmienky, a tak sme museli  vyhadzovať položky, ktoré  by neboli podporené 
 
Ing. Pitoráková -  v priebehu  rekonštrukcie vznikli ešte aj práce naviac, stala sa chyba  v PD, 
veľké položky, práce  ktoré sú už zrealizované, museli sme, lebo by došlo k škode, pršalo by 
do budovy, aj projektant to uznal ako chybu PD,  oni sú poistení,  bude si to uplatňovať voči  
statikovi, budeme ešte rokovať 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  ako to vysvetlíme verejnosti?  Získali sme dotáciu, keby sme zastavili 
práce tak by sme nezískali 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
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 
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 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 

 
14. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku  k zmluve o dielo: 

„Rozšírenie učebných priestorov v podkroví ZUŠ, NMP 48, 
Levoča“ 
Ing. Pitoráková -  k tomuto bodu nemáme materiál,   robia sa tam dve učebne, nemáme ale 
ešte výkaz výmer, nevieme celkovú výšku, do  MZ to dáme teraz, alebo až na 
decembrovom MZ 

 
15. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácii na 

obdobie 2017/2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Mgr. Minďaš -  písomný materiál ste dostali, sú tam podrobnosti, ako sú podelené úseky, kto 
je zodpovedný za ktorý úsek,  tento plán bude zverejnený aj na našej stránke, 

- Jedna zmena ešte k tomu,  Ruskinovská ul. už  je zaradená do majetku mesta, preto aj 
túto ul.  doplníme do našej údržby 

 
p. Lorko -  chcem sa opýtať  na posypový materiál,  že podľa čoho sa vyberá typ? 
 
Mgr. Minďaš -  štandardným posypom je typ 4/8,  ale tam kde je zákaz chemickým posypom, 
tam   sa používa ten druhý typ 8/16 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

 
16. Návrh  na schválenie obstarania hnuteľného majetku  

„Zberové vozidlo na komunálny odpad“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Mgr. Minďaš – predkladáme návrh na zakúpenie  vozidla, začatie verejného obstarávania, 
podrobnosti  sú uvedené v písomnom materiály 

- Chceme to zakúpiť cez leasing, splátky z vlastných  príjmov, ten čo sme mali sa nám 
už podarilo splatiť 
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p. Čurilla – je to veľmi dobrý krok toto, to netreba žiaden komentár 
 
PaedDr. Majerský , PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 

 
17. Návrh na schválenie verejných uznaní 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – komisia zasadala, bola to silná diskusia, prišli návrhy, v materiály 
sú mená, niektoré mená sme  presunuli do kategórie  „Cena primátora“ – Rudolfovi 
Fľakovi, Václavovi Trnkovi a Imrichovi Bajlovi 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – no nastal teraz problém, lebo ja už  tu nebudem odovzdávať tie 
ceny 
 
Mgr. Babej V. – ja som bol sklamaný, že prišlo tak málo podaní od občanov, nejako sa 
občania nezapojili, mrzí ma to, ale potom po  udelení cien  budú  komentáre prečo tomu 
áno tomu nie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – do 30.11. keby bolo to odovzdávanie, tak  to by som bol ešte ja 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  plánovali sme to až na 2/2018, chceme to pripraviť veľkolepejšie, 
aby to nebolo ako „žena roka“, 
- Ale cenu primátora  môže ešte urobiť primátor do 30.11., odovzdá to na Radnici, dá sa 

to, je to môj názor 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  no, aby  to nebolo dehonestované, že dostal cenu primátora mesta, 
a odovzdá mu ju zástupca 
 



23 
 

p. Čurilla – zoznam tých mien treba dať na MZ, pripraviť to ako tajné hlasovanie, nech sa 
kružkuje komu chceme dať cenu mesta 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – dobre, dačo vymyslíme do MZ 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať  
 
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 

 
18. Záver 
 

Primátor mesta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil  23. zasadnutie 
MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miroslav Čurilla   ............................................. 
 
Mgr. Vladimír Babej        ............................................. 
 
 
 
V Levoči dňa  7. novembra 2017 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                             primátor mesta  
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