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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 33 

 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 14. decembra 2017 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 12 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti  0 zdr  2  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lýdia Budziňáková, JUDr. Lucia 
Babejová, Šimon Jeseňák, M.A. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č. 3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 14 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, Ján Lorko. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 32. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti  

Hl. za 15 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o zámere Mesta Levoča nadobudnúť vlastníctvo 
nehnuteľností v k. ú. Levoča, a to budovy s. č. 633, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
1055/3 a pozemkov parc. č. KN-C 1055/3, KN-C 1055/3, KN-C 1055/4 a KN-C 1056/4 spolu 
vo výmere 2 449 m2. Výdaje, spojené s nadobudnutím vlastníctva uvedených nehnuteľností 
budú hradené z príjmov z predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Levoča formou 
obchodnej verenej súťaže - objektu s. č. 47 a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 891 m2. 
T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 

     JUDr.  Babejová 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Poistenie majetku 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poistnú zmluvu medzi mestom Levoča ako poisteným a poisťovňou: Allianz 
– Slovenská  poisťovňa, a. s. , IČO: 00 151 700, so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 
Bratislava  na poistenie majetku mesta s dojednaním poistenia takto:  
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v 

zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“ – na poistnú sumu 39 538 
980 € na novú hodnotu; 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus – na poistnú sumu 20 000 €; 

    - IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus, 
prostý vandalizmus bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť  (estetické poškodenie) na 
p. sumu 10.000 eur na prvé riziko; 

3. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 796 600 € na novú hodnotu;  

4. pre riziko škôd spôsobených krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom po vlámaní na 
hnuteľnom majetku a zásobách poistná suma 30 000 € na prvé riziko 

5. peniaze a ceniny v trezore  - na poistnú sumu 3 000 € na prvé riziko;     
6. peniaze a ceniny v pokladni – na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko pri poistnom 

riziku lúpež; 
7. peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko – pri 

poistnom riziku lúpež pri preprave; 
8. sklo  - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom riziku rozbitie; 
9. „vypratávacie náklady“  - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 
10. škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických 

zariadeniach na poistnú sumu 5 000 €; 
11. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 

100 000 € so spoluúčasťou 50 € 
Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, nárazová vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov 
na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo 
elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus, 
prostý vandalizmus.   
Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, 
vandalizmus (vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  
Začiatok poistenia: 01.02.2018 
Doba poistenia: doba určitá – 3 roky od 01.02.2018 do 31.01.2021 
Výška  poistného: 7 864,67  €/rok, s platením polročne: 3 932,33 € / polrok  
T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 

     JUDr.  Babejová 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 14 proti  0 zdr  2  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c,  mesta Levoča na 
rok 2017 a zmenu programového rozpočtu č.5 podľa predloženého návrhu . 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 – p o s l a n e c k ý     n á v r h  

Hl. za 15 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej : 

- zvýšenie daňových príjmov položka 121 daň z nehnuteľnosti spolu na 468 000 eur: 
z pozemkov na  110 000 eur 
zo stavieb na      320 000 eur 
z bytov  na           38 000 eur  

- zvýšenie bežných výdavkov v položke Ostatné transfery pre šport a telovýchovu          
 na 50 000 eur. 

T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 
     JUDr.  Babejová 

UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 

Hl. za 16 proti  1 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  rozpočet mesta Levoča  na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 podľa 
predloženého návrhu 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr  1  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje   programový rozpočet mesta Levoča na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 
2020 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
 

UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 – viazanie investičných akcií 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje viazanie investičných akcií   Prístupová cesta – Garáže Západ, Železničný 
riadok – cesta garáže a Za sedriou - cesta  na príjem z predaja pozemkov v lokalite Plantáž 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 – prijatie úveru 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
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MZ schvaľuje  prijatie  úveru  celkom  vo výške 233 160 eur za účelom financovania 
rekonštrukcie   Štúrovej ulice v Levoči 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 – prijatie úveru 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  prijatie úveru celkom vo výške 31 137 eur na spolufinancovanie projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ G. Haina SO 03 MŠ II. stupeň, SO 01 MŠ I. 
stupeň“ 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Rozpočet mesta na rok 2018 – použitie fondových účtov  

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  1 
 
MZ schvaľuje  použitie  fondových účtov vo výške  273 014  eur na financovanie 
investičných akcií nasledovne: 
  

Košická ul. Č. 26 19 454 eur 
Košická ul. Č. 26 II. Etapa 28 000 eur 
Prístupový chodník/schodisko 
Pod vinicou 32 900 eur 
Štúrova ulica 41 840 eur 
Autobusové zastávky Lev. Lúky 4 820 eur 
Ruskinovská cesta 146 000 eur 

 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:  Rozpočet Technických služieb mesta Levoča na rok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl.  1 
 
MZ schvaľuje  rozpočet  Technických služieb mesta Levoča na rok 2018 podľa predloženého 
návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 
                                                                                                         JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Rozpočet  MsKS Levoča na rok 2018  

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
 
MZ  schvaľuje  rozpočet  MsKS Levoča na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  JUDr. Kamenická 
                                                                                                         JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  VZN, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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MZ berie na vedomie, že k návrhu VZN č.8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015 
v znení VZN č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady   neboli vznesené žiadne pripomienky. 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:  VZN, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 

Hl. za 18 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje  Návrh VZN č 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015 v znení 
VZN 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady   
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: VZN o určení výšky dotácie 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 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že k VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby  v stanovenej lehote neboli 
vznesené žiadne pripomienky.  
T: ihneď       Z:  RNDr. Gerčáková 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: VZN o určení výšky dotácie 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 16 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie 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 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  MAS LEV, o.z. - členské 2018-2023 

Hl. za 7 proti  0 zdr  2  nehl.  1 
 
MZ schvaľuje navýšenie členského príspevku z 0,50 eur/ obyvateľa na 0,80 eur/obyvateľa v 
rámci programovacieho obdobia počas rokov 2018-2023. Flexibilný členský príspevok, ktorý  
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sa viaže pre mesto, ostáva na úrovni 3% zo zazmluvnenej sumy zo schváleného projektu. 
Toto uznesenie nahrádza predchádzajúce uznesenie pod číslom 30/15 zo dňa 17.7.2017. 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
                  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 

2939/1- vypracovanie projektovej dokumentácie 
Hl. za 10 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje predloženie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v 
Levoči, ÚZPF: 2939/1 – vypracovanie projektovej dokumentácie“ v rámci výzvy 
vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona 
č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2018, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 

2939/1- vypracovanie projektovej dokumentácie 
Hl. za 10 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 
v Levoči, ÚZPF: 2939/1– vypracovanie projektovej dokumentácie“ vo výške 500,-EUR z 
celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 

2940/1- vypracovanie projektovej dokumentácie 
Hl. za 10 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje predloženie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v 
Levoči, ÚZPF: 2940/1– vypracovanie projektovej dokumentácie“ v rámci výzvy 
vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona 
č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2018, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 

2940/1- vypracovanie projektovej dokumentácie 
Hl. za 10 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 
v Levoči, ÚZPF: 2940/1– vypracovanie projektovej dokumentácie“ vo výške 500,-EUR z 
celkových oprávnených výdavkov projektu. 
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T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
     JUDr.  Babejová 

UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do 

infraštruktúry mesta Levoča 
Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje predloženie projektu „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. 
z, program Obnovme si svoj dom 2018, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v 
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do 

infraštruktúry mesta Levoča 
Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 2 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča“ vo výške 2 250,-EUR z celkových oprávnených 
výdavkov projektu. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Projekt: PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, Ochrana ohrozených druhov 

pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a 
Levočská Dolina. 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu „PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, Ochrana 
ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných atrakcií 
miest Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská 
Dolina “ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A-Poľsko – Slovenská republika. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Projekt: PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, Ochrana ohrozených druhov 

pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a 
Levočská Dolina. 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, 
Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných 
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atrakcií miest Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a 
Levočská Dolina“ vo výške 97 410,09 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Projekt: PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, Ochrana ohrozených druhov 

pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a 
Levočská Dolina. 

Hl. za 18 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
 

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektového zámeru „PRÍRODNÉ KLENOTY 
POHRANIČIA, Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno 
– prírodných atrakcií miest Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách 
Miejska Góra a Levočská Dolina “ 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Projekt: Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace 

stavebné úpravy a povrchov a jej okolí (ÚZPF č. 2888/1) – II. etapa 
Hl. za 18 proti 0  zdr  0  nehl. 0 

 
MZ  schvaľuje predloženie projektu „Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, Košická 
ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy a povrchov a jej okolí (ÚZPF č. 
2888/1) – II. etapa“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 
v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme 
si svoj dom 2018, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 
kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:  Projekt: Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace 

stavebné úpravy a povrchov a jej okolí (ÚZPF č. 2888/1) – II. etapa 
Hl. za 16 proti 0  zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, 
Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy a povrchov a jej okolí (ÚZPF č. 2888/1) – 
II. etapa“ vo výške 28 510,-EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k zmluve o dielo  uzatvorenej 

dňa 02.08.2017 medzi Mestom Levoča a spoločnosťou, Stavebná prevádzkáreň, 
s.r.o., Levoča na PRÁCE NAVIAC v celkovej výške 5530,74 eur s DPH 

Hl. za 17 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 02.08.2017 medzi 
Mestom Levoča a spoločnosťou, Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., Levoča na PRÁCE NAVIAC 
v celkovej výške 5530,74 eur s DPH. 
T: ihneď        Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20168857-Z 

Hl. za 18 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20168857_Z, podľa 
predloženého návrhu a so zmenou, že v článku III. sa vypustí  bod 2.   
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková  

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Informácia o vydaní doplnku č. 17 k organizačnému poriadku Mestského 

úradu Levoča. 
Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl.  1 
 

MZ  berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 12. 2017. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Návrh na voľbu člena mestskej rady  - p o s l a n e c k ý    n á v r h  

Hl. za 9 proti  0 zdr  8  nehl.  0 
 

MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslanca Ing. Miroslava Vilkovského -   zvoliť  za člena 
mestskej rady  p. Miroslava Dunčka s účinnosťou od 1.1.2018.  
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Informácia o zmene na poste zástupcu primátora mesta. 

Hl. za 18 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že s účinnosťou od 01. 12. 2017 bol odvolaný zástupca primátora 
mesta PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga a poverená zastupovaním primátora mesta ďalšia poslankyňa 
JUDr. Lýdia Budziňáková v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová 

     JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Určenie platu zástupkyni primátora plniacej úlohy primátora mesta v plnom 

rozsahu. 
Hl. za 16 proti  0 zdr  2  nehl. 0 
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MZ určuje s účinnosťou od zániku mandátu primátora mesta PaedDr. Milana 
Majerského, PhD. plat zástupkyne primátora mesta JUDr. Lýdie Budziňákovej podľa 
ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako zákonom garantované 
minimum zvýšené o 30 %, v súlade s ustanovením § 13b ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves 

Hl. za 13 proti  0 zdr  2  nehl.  1 
 
MZ podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volí na návrh 
primátora mesta za prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves PaedDr. Jána Ferka, 
nar. 06. 08. 1944, Pod vinicou 1522/11, Levoča, na najbližšie funkčné obdobie rokov 2018 až 
2022. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 2/2015. 

   Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 2/2015. 
Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  0 

 
MZ vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Poprad Pd 173/17/7706-3 z 27. 10. 
2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová, Ing. Pitoráková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 2/2015. 

   Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 2/2015. 
Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl.  1 

 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 10/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová, Ing. Pitoráková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 2/2015. 

   Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 2/2015. 
Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
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MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2017, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa predloženého 
návrhu, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
T: ihneď       Z: Ing. Lisoňová, Ing. Pitoráková 

     JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:  Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje    Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2018 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z:  Mgr. Rusnáčiková 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:  Vyjadrenie súhlasu so zaradením školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle 

§ 16, ods. 1, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov – Súkromný školský 
klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy, Kláštorská 37, 054 01 Levoča 
pre zriaďovateľa PaedDr. Ľubomíra Kučková, Ružová 31, 054 01 Levoča 

Hl. za 12 proti  0 zdr  2  nehl.  0 
 
MZ vyjadruje súhlas so zaradením Súkromného školského klubu detí ako súčasť Súkromnej 
základnej školy, Kláštorská 37, 054 01 Levoča do siete škôl a školských zariadení pre 
zriaďovateľa PaedDr. Ľubomíra Kučková, Ružová 31, 054 01 Levoča 
T: ihneď       Z:  RNDr. Gerčáková  

     JUDr.  Babejová 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  14. decembra 2017 
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I N T E R P E L Á C I E  

 

1. Interpelácia poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského -  začať s potrebnými úkonmi 
zo strany mesta, ktorých výsledkom bude osadenie chýbajúceho osvetlenia na 
prístupovej ceste ku garážam na sídl. Rozvoj. 
T:   15.1.2018      Z:  Ing. Pitoráková, Mgr. Minďaš 

           

            

  

                                                   


