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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  14. decembra 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila 33. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť s počtom 14, nikto sa osobne 
neospravedlnil za neúčasť na zasadnutí.  Navrhla členov návrhovej  komisie,  v rámci čoho  
predstavila a privítala novú prednostku úradu – JUDr. Luciu Babejovú, ktorá bola menovaná 
do funkcie ešte  primátorom PaedDr. Majerským odo dňa 11.12.2017. Ďalej navrhla 
overovateľov zápisnice a určila zapisovateľku. Oboznámila prítomných s programom podľa 
pozvánky s doplnením dvoch bodov a to „Vyjadrenie súhlasu so zaradením do siete škôl 
a školských zariadení v zmysle § 16, ods.1, písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v z.n.p. – Súkromný školský klub detí ako súčasť 
Súkromnej základnej školy, Kláštorská 37, 054 01 Levoča pre zriaďovateľa PaedDr. 
Ľubomíra Kučková, Ružová 31, Levoča“ a „ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 
Z20168857_Z“.  

 Následne vyzvalaposlancov  na možnosť doplnenia programu, a keďže nikto nemal 
žiaden návrh, dala hlasovať.  

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 12 proti  0 zdr1  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 zdr2  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 
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2. Kontrola plnenia uznesení 
 
JUDr. Budziňáková–zástupkyňa primátora vyhodnotila uznesenia zo zasadnutia dňa 16.11. 
nasledovne: uzn.č. 1-14 splnené, 15 až 24 v plnení, 25 až 29 splnené, 30 v plnení, 31 až 55  
splnené 

- Otváram diskusiu, ak sa nikto  nehlási, dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 14 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 32. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 

 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Predaj nehnuteľnosti  - lok. Poľná, objekt NMP č. 47 
 
Mgr. Drahomirecký–na vyhlásené verejné obchodné súťaže neboli mestu doručené žiadne 
ponuky 
 

Kúpa nehnuteľnosti – objekt a pozemky pri Košickej bráne 
 
Mgr. Drahomirecký –  v súvislosti s rekonštrukciou Košickej brány, mesto prejavilo záujem 
o kúpu objektu aj priľahlých pozemkov vpravo od Košickej brány, kontaktovali sme 
vlastníka,  on nám doručil aj znalecký posudok, cena je 175 tis. eur na celok, je to súbor 
nehnuteľnosti,  

- Prebehla ukážka nákresov, mapové znázornenie 
- Je to reprezentatívny objekt, vstup do mesta, pre informáciu uvádzame, že  je to už aj 

v ponuke  na predaj na inzertných portáloch  
- Kúpu  plánujeme účelovo viazať  na predaj  objektu NMP č. 47 
- Preto máme uznesenie formulované zatiaľ iba ako  berie na vedomie 

 
PhDr., Mgr.  Cvoliga – ja sa prihováram  za tento návrh, ide o strategické pozemky,  v r. 2019  
by sa malo podariť ukončiť práce na kostole, vonkajší plášť, mesto musí začať  riešiť  
hradobný systém, a toto po pravej strane nereprezentuje, potom sa bude riešiť využitie 
Košickej brány 
 
Jeseňák, M.A. – zaujíma ma cena nehnuteľnosti, jej budúce využitie, a krytie  
 
Mgr. Drahomirecký – krytie navrhujeme z predaja objektu NMP č. 47, my sa budeme snažiť 
stlačiť tú kúpnu cenu tak aby bola čo najnižšie, aby to bolo jedna k jednej,  a budúce  využitie   
tak  asi na nájom nebytových priestorov, reštaurácia, v rámci cestovného ruchu, toto odvetvie 
 
p. Rosina – no mňa tiež zaujíma  aký  zámer, lebo máme toho veľa, máme priestory 
a nevieme sa to postarať v meste, a teraz  budeme vedieť? Pýtam sa, či budeme vedieť,  
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- a ešte čo s tým, po odchode toho pána (firma Tyrol), čo budeme tam robiť keď sa 
vysťahuje? 
 
JUDr. Budziňáková – toto je vstupná brána do mesta, a keď to pôjde takým tempom ako ide, 
tak bude z toho ruina,  

- Zatiaľ chceme iba rokovať, ale ak by sa našiel  súkromník, ja budem rada, dáme 
prednosť, ale ak nechcete aby sme o tom vôbec rokovali tak treba povedať, dá sa  

 
P. Rosina – ja som za, ale viete, prezentujeme sa, že nevieme sa postarať o to čo máme, 
a teraz kupujeme  zas niečo 

 
PaedDr. Repaský – je to dobrý krok, využitie bude, žiada sa to 

- Mňa skôr zaujíma čo s tým „Tyrol“, vyhrali sme súd, a čo? Ako ďalej? Hovorí sa, že 
vraj sa chce akosi ďalej súdiť 
 

JUDr. Papcun –  je to pravda, súd sme vyhrali, a áno na súde prezentoval  záujem ďalej sa 
súdiť, no zatiaľ máme návrh na vykonanie exekúcie 
 

PaedDr. Repaský – ďakujem, že sa to podarilo  
 

PhDr. Mgr. Cvoliga – poprosím ešte raz  fotodokumentáciu na monitor, 
- Strategické sú  tie pozemky, ani nie tak  tá budova, ale to parkovisko dole, sú to traja 

spoluvlastníci, je to problém,  a mesto uvažuje  vstúpiť do obnovy, samozrejme 
etapovite, mala by to byť veľká  štúdia o kompletnom hradobnom priestore, a účel 
využitia až potom riešiť, je tam možné široké využitie, potom dačo vymyslieť,  

- Ja nevidím na tom nič podivné, že  to kúpime 
 

Mgr. Babej V. – ide o dôležité pozemky, strategické do budúcna, parkoviska, a budova má 
tiež veľa možnosti, rôzne využitie, ale ja mám skôr obavy, že my tú  47-čku 
nepredáme, a peniaze na kúpu máme viazané odtiaľ 
 

JUDr. Budziňáková -  ešte záleží aké prídu výzvy na cudzie zdroje, budeme sa snažiť získať 
- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti  

Hl. za 15 proti  0 zdr1  nehl. 0 
 
MZberie 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 

Poistenie majetku 
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Mgr.  Drahomirecký – mesto má poistený majetok v poisťovni Alianz,  keďže  končí platnosť 
zmluvy k 31.1.2018,  oslovili sme viaceré poisťovne na nové ponuky, po vyhodnotení 
sme vyhodnotili, že najvýhodnejšie vychádza znovu poisťovňa Alianz 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Poistenie majetku 

Hl. za 16 proti  0 zdr0  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  
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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 
 

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

4. Zmena rozpočtu č. 5 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
JUDr. Budziňáková -  predkladáme   zmenu rozpočtu, ktorou vlastne zreálňujeme príjmy 
a výdavky podľa skutočného stavu 
 
Ing. Olekšáková –   predložila podrobné položkovité  zmeny rozpočtu  podľa písomného 
materiálu 
 
JUDr. Budziňáková -  stanovisko mestskej rady je odporúčacie, poprosím ešte aby sa 
vyjadrila hlavná kontrolórka 
 
Mgr. Rusnáčiková – odporúčam schváliť, je to v poriadku 
 
Bc. Komara – príjem z predaja objektu na  Košickej ul.? 
 
Ing. Olekšáková  - príjem predaja objektu na Košickej ul. je zapojený v programovom 
rozpočte len 72 415 eur,  skutočný príjem bol vo výške  250 tis. eur, ale zvyšok si nechávame 
v rezerve, ako do prebytku budúceho roku, takže teraz sme potrebovali vykryť len výdavky 
vo výške 72 415 eur 
 
Ing. Vilkovský – čiže je vecne správny ten rozpočet? Napriek tomu? Lebo sme predali 
budovu za 250 tis. eur, mali by sme teda  aj zapojiť, pýtam sa, lebo stanovisko hlavnej 
kontrolórky bolo, že je to v poriadku 
 
Mgr. Rusnáčiková – momentálne z predaja Košickej 8 máme prijatú zálohu, ktorá vzhľadom 
k tomu, že nedošlo k usporiadaniu vlastníckych vzťahov  v katastri, tak nemôžeme zúčtovať  
príjem v plnej výške, premietne sa to  v prebytku hospodárenia 
 
Ing. Vilkovský – čiže kupujúci nezaplatil celú sumu? 
 
Mgr. Rusnáčiková – zaplatil, áno, ale ako zálohu, v rámci VOS ako zálohu 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – dedukciou poviem, že aj keď podielové dane nemáme zapojené v plnej 
výške, tak dostávajú sa do prebytku, a toto by mal potom všetko vysporiadať záverečný účet, 
čiže aj toto čo nezapájame do príjmovej časti rozpočtu, tak potom  sa to v záverečnom účet 
vysporiada, ale tie peniaze sú príjmom mesta,  lebo peniaze sú na účte 
 
JUDr. Budziňáková -  ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 14 proti  0 zdr2  nehl.  0 
 
MZ schvaľujezmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c,  mesta Levoča na 
rok 2017a zmenu programového rozpočtu č.5 podľa predloženého návrhu . 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 

JUDr.  Babejová 

5. Rozpočet mesta na rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
JUDr. Budziňáková – rozpočet sa musí pripravovať dopredu, je to dlhodobejšia práca, 
v zmysle zákona musí byť zverejnený,  k návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne 
pripomienky, čiže procesne bol zostavený  tak ako zákon káže,  je zostavený ako viacročný, 

-  pri jeho príprave sa vychádzalo z prognóz štátneho rozpočtu, a zo štátneho  rozpočtu, 
ktorý   bol včera schválený, zapojené máme  podielové dane  a ich navýšenie 5 %, 
mesto je povinné  zabezpečiť krytie všetkých  svojich záväzkov, ktoré vyplývajú 
z plnenia svojich povinnosti,  

- V prvom rade sú kryté  všetky splátky istín úverov v plnej výške  z prebytku bežného 
rozpočtu,  je plánované krytie  kapitálových výdavkov vo výške príjmu z nájmu 
pozemkov, a snažíme sa znižovať zadlženosť mesta, napriek tomu, že i dnes tu máte 
pred sebou materiály, kde navrhujeme prijatie ďalších úverov, tieto úvery síce už raz 
boli schválené, neboli čerpené, preto  ich treba preschváliť znova, a zadlženosť mesta 
sa má i tak znižovať, čo sa týka štruktúry bežných výdavkov tam nenastáva  veľká 
zmena, je to porovnateľné s rokom 2017, súčasný rast bežných výdavkov máme zato, 
že  neohrozuje finančnú  stabilitu mesta, rast bežných výdavkov v položke mzdy je 
nutný z dôvodu  podpísania  KZ vyššieho stupňa a z nej vyplýva  zvýšenie miezd 
o 4,8%, aj dôvodová správa k štátnemu rozpočtu uvádza, že navýšenie podielových 
daní  pre samosprávy je určené na  tento účel,  t.j. na krytie schváleného zvýšenia 
miezd, 

- Návrh rozpočtu mesta považujeme za štandardný 
- Je zohľadnené aj zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov ktoré bolo schválené 

k 1.9.2017, im zvýšenie miezd od 1.1.2018  nedochádza 
- Ďalej už  poprosím  vedúcu finančného oddelenia 

 
Ing. Olkekšáková -  odprezentovala  návrh rozpočtu podľa jednotlivých položiek  a podľa 
predloženého písomného materiálu 

- Mesto zapája navýšenie podielových daní vo výške 5%, štátny rozpočet ráta 
s navýšením podielových daní vo výške  8% 

- Neuvažujeme s navyšovaním žiadnej miestnej dane, zostávajú na úrovni roka 2017 
- Novinka rozpočtu 2018 je naša povinnosť zapojiť do príjmov aj výdavkov náklady na 

potraviny, týka sa to  materských škôl a jedálni v ZŠ, ktoré musíme rozpočtovať, 
- Príjmy v sume 30 tis. z parkovného  uvidíme ako sa bude dariť, z dôvodu  

s plánovanou rekonštrukciou námestia, 
- Bežné výdavky – správa úradu, mzdové výdavky, tovary a služby, mesto zápasí 

s elektronizáciou  verejnej správy, software a poplatky za rôzne služby, ktoré   sa 
musia zabezpečovať, je potrebný  server, ďalej   v súvislosti s novým zákonom 
o ochrane osobných údajov, potrebná analýza, kyberbezpečnosť údajov 

- Výdavky, o ktorých sa často hovorí – dotácie pre šport, nebránime sa, aby sa 
v budúcnosti upravila táto položka smerom nahor, 
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- Na kultúru príspevok  MsKS je nižší ako v r. 2017, ale je to  z dôvodu, že minulý rok 
bolo 500. Výročie diela MP, teraz je navýšené iba o valorizáciu platov zamestnancov, 

- TS ML – je zmena v časti  údržba ciest, navýšili sme o 50 tis. eur na opravu 
chodníkov a na verejné osvetlenie, plánuje sa výmena osvetlenia na niektorých 
úsekoch podľa plánu, 

- Školstvo je jedna veľká položka, hlavnú časť  tvoria prostriedky na prenesené 
kompetencie, 

- Úverová a úroková zadĺženosť nie je ani  zďaleka na zákonnej hranici, 
- Pozitíva rozpočtu – bežné príjmy rastú rýchlejšie ako bežné výdavky, obsahuje  

valorizáciu platov bez znižovania pohyblivej zložky, máme tu zahrnuté výdavky na e-
egovernment,  príjmy z prenájmu NP sú v plnej výške určené  na ich údržbu,  

- Negatíva rozpočtu -  náš prebytok hospodárenia za rok 2018 bude závislý od skutočnej 
výšky príjmu  podielových daní,  bežné výdavky mesta sú vzhľadom k disponibilným 
zdrojom stále vysoké,  prebytok bežného rozpočtu je stále nízky, a rovnako aj 
schopnosť mesta kryť kapitálové výdavky bežného rozpočtu , musíme zapájať 
fondové účty , čiže nízka tvorba fondových účtov,  a návrh rozpočtu bude potrebné 
upraviť aj o mzdové výdavky  manažmentu mesta 
 

JUDr. Budziňáková – ďakujem a  poprosím  o stanovisko k rozpočtu hlavnú kontrolórku 
 

Mgr. Rusnáčiková–spracovala som stanovisko k návrhu rozpočtu, vychádzam z prijatého 
zákona o štátnom rozpočte,  z prognóz vývoja do r. 2020, z vývoja podielových daní,  
v r. 2016 došlo  k navýšeniu podielových daní,  k rozdeleniu daní v prospech mesta  zo 
68,5 % na 70% výnos daní z príjmov FO, čiže  už tu došlo k navýšeniu podielových 
daní,   

- Pri tvorbe rozpočtu vychádzame zo skutočnosti za r. 2016, medziročne vzrástli 
podielové dane o 4,4%, v r. 2017 predpoklad navýšenia je o 4,2 %, my zapájame len  
obozretných  5% podielových daní do rozpočtu mesta, nechávame si rezervu, 

- Návrh rozpočtu bol vyhotovený v súlade s platnou legislatívou, odporúčam ho 
schváliť  
 

JUDr. Budziňáková – už na mestskej rade sme hovorili o tom, že návrh rozpočtu vo 
výdavkovej časti pre šport je nižší ako bol pre r. 2017, a že budeme hľadať možnosti 
ako to  navýšiť, tak  ešte dnes sme si to prešli s vedúcou finančného,  a keďže daňové 
príjmy nám kopírujú rok 2016 tak myslím si, že môžeme navýšiť daňové príjmy  na 
dani z nehnuteľnosti  o 10 tis. eur,  čím sa vytvorí priestor o 10 tis. eur  zvýšiť 
výdavky na transfer pre šport a telovýchovu, a bolo by tam  nie 40 ale 50 tis. eur 

- Dávam to ako poslanecký návrh, čiže pri hlasovaní potom sa to zohľadní, prípadne ak 
budú iné návrhy, 

 
Jeseňák M.A. – ja by som sa chcel vyjadriť k položke výdavky  propagácia, reklama, inzercia 

= 21 tis. eur.,  my čo tu sedíme poslanci, asi toľko sme dali každý  na našu kampaň, 25 
rokov tu hovoríme že ako propagujeme cestovný ruch, ak má toto stačiť na propagáciu 
mesta 21 tis. eur,  tak sme mimoriadne naivný, lebo nestačí to,  všetci viete koľko stojí 
propagácia vašej vlastnej osoby,  21 tisíc eur to je 1750 eur na mesiac, z toho chceme 
vykryť propagáciu UNESC-a ? zabezpečenie vyššieho počtu turistov? Centrum 
cestovného ruchu? 

- To určite nestačí, preto ja by som rád dal poslanecký kontra- návrh  tých 10 tis. eur 
dať na propagáciu cestovného ruchu a hľadať ďalšie  rozpočtové položky, ktoré sa 
dajú presunúť na to najdôležitejšie  
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p. Čurilla – ja stále hovorím, že rozpočet sme mali   mať na rokovaní v novembri, a aj keby sa 
neschválil, tak by sa už len doladil 

- rozpočet dobrý, zlý? Ľudia očakávajú  nejaký výstup, a očakávajú čo sa pohne 
v meste, rozvoj mesta, nechcem negatívne  hodnotiť, viete, že ja mám trošku iný názor 
na toto hospodárenie, nie celkom šťastne sme mediálne pustili, že sme na tom veľmi 
dobre, ale áno, je veľmi dobre, že si plníme naše záväzky voči dlhovej službe, splácajú 
sa úvery,  ale pravda je taká, že veľa sme sa nezapričinili  my o to, ale za posledné 
roky sú roky hojnosti, je konjunktúra, darí sa štátu aj tie podielové dane sú vyššie,  a tu 
sme mohli byť  hospodárnejší, nie je to jednoduché, ide posledné rozpočtové obdobie  
na európske peniaze,  a v rozpočte my nemáme zahrnuté   na spolufinancovanie 
projektov 
 

Ing. Olekšáková – v apríli budeme schvaľovať v rámci záverečného účtu prebytok 
 

p. Čurilla – celkovo my nie sme až tak aktívni v tom, ako získať tie prostriedky EÚ, na úrade 
nie sú celkom podmienky na to vytvorené myslím si, je to celé na jednej osobe, 
personálne, je to zložité, my sme vôbec napríklad nevstúpili do získania  peňazí  z tej 
Nórskej  pomoci, a je to na škodu nám, v tej oblasti nie sme aktívni, 

- politika štátu je taká, že sa darí, ale my tu  v tejto časti republiky máme  problém 
regionálne rozdiely, iste ste postrehli, že vláda schvaľuje aj tie  najzaostalejšie okresy, 
znie to nie celkom pekne, ale na druhej strane to otvára cestu, priestor na získavanie 
prostriedkov,  aj politika štátu bude taká, aby  tie peniaze boli smerované do týchto 
oblastí, aj tie populárne zasadnutia vlády, keby premiér prekvapil a vyhlásil že bude 
v Levoči,  a opýta sa, že čo by sme chceli, tak  my nemáme spracovanú nejakú 
stratégiu, filozofiu rozvoja mesta, to je naša slabšia stránka, 

- to čo spomínal kolega, ten cestovný ruch,  tak sme prezentovali že máme v rozkvete, 
ale keby ste si pozreli bližšie štatistiky v tejto oblasti,  tak je nárast  hostí na 
Slovensku, je pravda, že aj v Levoči  je určitý nárast, ale keby sme sa porovnali 
s regionmi Liptov, Orava, tak tie čísla  nám vychádzajú veľmi zle, 

- spokojnosť hostí je veľmi veľmi ďaleko, 
- napr. taký základný princíp, zvýšili ste parkovné pre autobusy, príde autobus a nemá 

kde zaparkovať, stoja tam osobné auta a Mestská polícia ani základnú vec nie je 
schopná riešiť, je to nad rámec ich  možností, je taká zaťažená, 

- ale treba  povedať, že sa urobilo dosť aj pozitívnych vecí, 
- chcem aj poďakovať všetkým čo sa podieľajú na  rozpočte,  no my bez nejakých 

systémových zmien sa nepohneme, napr. školstvo, máme dobré, kvalitné školy, ale aj 
pri najlepšej manažérskej  schopnosti   to nejde, tie školy idú na 50%,  systém 
normatívov financovania, to určite nie je to jednoduché, len taký príklad poviem, 
tešíme sa na rekonštrukciu MŠ G. Haina,  keď sa išlo rekonštruovať, museli ste deti 
presunúť do inej škôlky, a chýba nám škôlka? Je problém? Kapacita je, a toto je 
problém, preto ako sme už hovorili prioritou mesta musí byť stabilizácia mladých 
rodín,  bolo povedané, že už koncom roka budú pozemky na  IBV, a nič nie je 

- ďakujem, neberte to kriticky, treba skutočne poďakovať aj bývalému vedeniu 
 

p. Rosina – mne tu ale chýba, stále hovorím, že každý rok by sme mali  urobiť aspoň jednu 
ulicu  aj v rámci starého mesta 
 

JUDr. Budziňáková –  súhlasím, ak sa podarí tak  je v pláne ešte  ul. Sadová, robíme na tom, 
ale my teraz máme v rozpočte ul. nové, máme tam Ruskinovský chodník a máme Za 
sédriou, ulice sa robiť budú, ale nie v centre mesta 
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Bc. Komara – otázka k príjmu  z prenájmu HPZ 

 
Ing. Olekšáková – to je príjem reálny za to čo stavajú, skutočnosť zazmluvnených  vecí 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – čo sa týka tých spomínaných málo rozvinutých okresov,  tak naša snaha 

bola aby aj Levoča  tam bola zaradená do toho   „šťastného - nešťastného“ zoznamu, 
ale  tam je zásadné kritérium  miera evidovanej nezamestnanosti,  ale my sa 
pohybujeme  štatisticky pod úrovňou priemeru SK, tak bohužiaľ toto sa nepodarilo, 
vláda vyčlenila cca 15 mil eur na tie málo rozvinuté okresy, ale  čerpaných bolo iba 1 
mil. eur, je to silná mediálna bublina, ktorá  nefunguje,  má sa nanovo vrátiť systém 
politického prerozdeľovania  na výjazdových  rokovaniach vlády, také mám 
informácie, 

- Čo sa týka využívania  fondov,  to čo sme mohli mať, tak sme nemohli, lebo cez PSK 
boli tie informácie zadržiavané, ja som nebol poslancom PSK, ale až teraz  som 
objavil rôzne zaujímavé skutočnosti, kedy mesto Levoča nebolo vôbec informované 
o tom, že sú také a také možnosti , to bol systém riadenia doteraz, teraz by sa to malo 
zmeniť, 

- My sme využívali  veľmi silno  Agentúru PSK kde sme platili príspevok 10 tis. eur,  
myslím že sú už aj viditeľné výsledky, zmanažovala nám projekt  rekonštrukcie MŠ 
G. Haina, tiež máme podaný projekt MŠ Francisciho, kontrolou už prešlo aj 
realizovanie vnútroblokov Rozvoj,  

- Súhlasím s tým, že v rámci úradu sa ani mne nepodarilo zvýšiť kapacitne, posilniť, 
vytvoriť projektový tím, ktorý by využíval  programovacie obdobie, toto beriem 

- Chcem vás ešte okrajovo informovať, že  bolo pred dvomi dňami veľké rokovanie so 
zástupcami svetovej banky, a PSK  bol vybraný ako jediný región v rámci SK, kedy 
svetová banka pripravuje silný akčný plán, vyčlenila na tento projekt 2 mil. eur,  
veríme že toto bude ďalším prínosom,  mestá Levoča, Poprad a Kežmarok je zahrnuté 
do tzv. podtatranského regiónu,  

- Čo sa týka športu, lebo tu bol aj kontra – návrh, úvaha bola taká,  že preto je poníženie 
na položke propagácia, lebo budú  v r. 2018 nové výzvy na projekty aj čo sa týka na 
propagáciu mesta 
 

p. Čurilla – nie je pravda čo povedal,  tie podmienky o zamestnanosti to už bolo  upravené, 
takže mestu nič nebránilo, mám informáciu že mesto Bardejov to získalo  
 

Jeseňák M.A. – ale my nemôžeme dúfať, že snáď nám výjdu projekty, že dostaneme dotáciu, 
pokles o 40% je radikálny,  my musíme riešiť teraz cestovný ruch nie v budúcnosti, 
teraz aby tu bolo viacej turistov, teraz aby mali kde parkovať, a nie dúfať, že prídu 
nejaké projekty, ktoré môžu ale nemusia výjsť 
 

Ing.  Vilkovský  - vrátim sa k rozpočtu,  kapitálové príjmy, nedaňové príjmy, príjem 
z pozemkov,  a pozrite položku v úprave rozpočtu 2017 máte  zakomponované tých 
istých 150 tis. eur príjmov z predaja pozemkov,  takže potom v r. 2018 musí ísť príjem 
z predaja  pozemkov 150 tis. eur preč,  rozpočet je hra z číslami,  tú hru z číslami pri 
príprave rozpočtu niekto podcenil 
 

Ing. Olekšáková – v r. 2017 sme uvažovali s výškou 150 tis. eur na krytie KV, ale tie sa 
neuskutočnili, tak ako presúvame realizovanie kapitálových výdavkov tak presúvame aj 
predpoklad kapitálových príjmov,  jednotlivé roky sa nesčítavajú, sa posudzujú samostatne,  
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to sú peniaze, sú to príjmy a výdaje,  pôvodne boli určené v r. 2017 na Ruskinovskú cestu,   
na r. 2018 sú zapojené  do rozpočtu a uznesením sú  viazané   na investičné akcie   
 
Ing. Vilkovský – ja hovorím o príjmoch 150 tis. eur, že len v jednom roku sa mohli započítať  
kapitálové príjmy, vy ich máte započítané dvakrát 
 
Ing. Olekšáková – rozpočet je plán,  v apríli bude pri záverečnom účte zreálnená skutočnosť,  
rozpočet je vždy plán, správali sme sa zodpovedne 
Ing. Vilkovský -  príjmy z predaja pozemkov na Plantáži neprišli toho roku, tak sa nemali  ani 
objaviť v r. 2017 
 
JUDr. Budziňáková – bude to vysporiadané v rámci  záverečného účtu 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – reagujem na kolegu Čurillu,  mám pred sebou ten zákon, platí tá 
podmienka o vykazovaní štatistického údaja miery nezamestnanosti,  takže toto aj po novele 
zákona platí 
 
Mgr. Babej V. – rozpočet je dôležitý, bavíme sa o číslach,  

- Som rád že  pani zástupkyňa  zvýšila položku na šport, lebo  to by nebolo dobré ísť 
dole v rozpočte,  

- Rozpočet nie je ľahké pripraviť, 
- Ja nesúhlasím s tým, čo tu hovoril kolega Jeseňák,  dobre, možno treba viac aj na 

reklamu, ale nie na úkor športu, napr.  poviem len takú vec, že som vybavil  mestu  
veľkú reklamnú plochu na svoje využitie pri pumpe hore na Schell-ke,  a od leta tam 
máte plagát Tajomná Levoča, takže potom  to oddelenie  musí fičať, nevyužíva mesto 
čo má,  ostatní musia za také plochy platiť veľké peniaze 

 
JUDr. Budziňáková – je už vo výrobe nový plagát, riešime to 
 
p. Dunčko – ja som tiež za to navýšenie pre šport 
 
PaedDr. Repaský – bolo by vhodné prejsť na model, aby rozpočet sa  schvaľoval v novembri, 
treba to pripraviť skôr 
 
JUDr. Budziňáková – berieme na vedomie pripomienky, aj na tú propagáciu budeme hľadať , 

- Ak sa už nikto nehlási, pristúpime k hlasovaniu, mali sme tu poslanecké návrhy : ja, 
Jeseňák, takže dám hlasovať prv o mojom návrhu 

 
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 
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JUDr. Budziňáková – konštatujem, že prešiel tento môj návrh, takže  už nebudeme hlasovať 
o ďalšom poslaneckom návrhu, už iba o celom rozpočte, 

- Máme tu ešte   uznesenia o viazaní investičných akcií,  použitie fondových účtov, 
prijatie úverov 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Rozpočet mesta na rok 2018 

Hl. za 16 proti  1 zdr0  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 zdr1  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 zdr0  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 zdr0  nehl.  0 
 
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 zdr0  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 zdr0  nehl.  1 
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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 
 

6. Zmena VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Olekšáková – predkladám zmenu VZN, ktorá je na základe novely zákona o miestnych 
daniach a poplatkoch, mesto presne  špecifikuje zavedenie množstvového zberu drobného 
stavebného odpadu, je to formálna zmena, nemeníme sadzby poplatkov 
Jeseňák M.A. – aké sú reálne náklady, zaujíma ma či mesto dotuje túto činnosť? 
 
Mgr. Minďaš – kalkulácia bola pre r. 2016, poplatok bol stanovený  v sume  20,95 eur 
a náklady vychádzali  cca 24 eur, takže áno, dotuje mesto 

- Pre r. 2018 sa neplánuje  navýšenie poplatku za odpady, aby to bolo nula k nule 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať a  prejdeme na rozpočty 
príspevkových organizácii 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: VZN, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 

Hl. za 17 proti  0 zdr0  nehl. 0 
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  zdr0  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 
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7. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Levoča na rok 
2018 

8. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
JUDr.  Kamenická –  riaditeľka odprezentovala  rozpočet  MsKS podľa písomného materiálu, 

- Vlastné príjmy  máme navýšené, kapitálové výdavky  nula 
Ing. Vilkovský – netreba vám nič opraviť? 
 
JUDr. Kamenická – treba, ale prioritou mesta sú iné  nehnuteľnosti, tak sa musíme uskromniť 
 
Mgr. Minďaš -  odprezentoval  rozpočet TS ML podľa písomného materiálu, 

- Máme navýšené bežné výdavky na cestnú dopravu o 50 tis. eur, je to na údržbu 
a opravu  ciest a chodníkov a na osvetlenie – výmenu svietidiel, chceme postupne 
meniť tam kde nebola rekonštrukcia VO,  

- Ostatné navýšenie spočíva vo valorizácii platov, 
- Kapitálové  výdavky po dohode ešte s bývalým  vedením mesta, nevyčerpané financie 

pôjdu  do prebytku mesta a následne by sa mali dostať  na  TS, verím že sa tak stane 
 
JUDr. Budziňáková – mestská rada odporúčila  schváliť tieto rozpočty 
 
p. Rosina -  aké máme vykurovanie na zimnom štadióne? 
 
Mgr. Minďaš – elektické 
 
p. Rosina -  neuvažujeme urýchlene prejsť na plynové? Lebo preplácame  
 
Mgr. Minďaš – uvažujeme, do rozpočtu máme zahrnuté financie na projektovú dokumentáciu 
pre časť  „Kocka“, takže pripravujeme sa to realizovať, musí prebehnúť proces verejného 
obstarávania, súťaž 
 
PhDr. Vira – ja mám takú pripomienku, tí ktorí chodia autami zo sídl. Západ  v smere  na 
Ruskinovskú cestu iste viete,  sú  tam síce  svetelné stĺpy, ale bohužiaľ   nefungujú, je tam 
relatívne úzka cesta, je to kritické miesto, v mnohých prípadoch,  keď sa tam stretnú dve autá, 
tak chodec  je ohrozený,  aby tam svietilo, ja tam dosť často chodím skoro ráno, aj večer, 
a niekedy v poslednej chvíli  človek zaregistruje chodca 
 
PaedDr. Repaský – ja som už interpeloval ohľadom osvetlenia  prístupovej cesty ku garážam 
na sídl. Rozvoj, je tam tma, problém,  či aj toto by sa nedalo zahrnúť  teraz do rozpočtu, 
poriešiť ten problém 
 
Mgr. Minďaš – je rozdiel medzi  navýšením bežných výdavkov a investičnou akciou teda 
tam, kde verejné osvetlenie nie je a je potrebné dobudovať sieť, je to investičná záležitosť, ak 
to mesto zrealizuje, a nám to dá do správy, tak my  zabezpečíme aby tam svietilo, 

- Garáže Rozvoj, a aj iné lokality,   je veľký dopyt po verejnom osvetlení tam kde 
bývajú ľudia, a nie sú  svetlá verejného osvetlenia, 

- Do plánu investičných  akcií sa  ale nedostali zatiaľ tie požiadavky, v rozpočte nie je 
zahrnuté nič 
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JUDr. Budziňáková -  budeme sa tým zaoberať, 
- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 

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

Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl.  1 
 
MZschvaľuje  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 zdr0  nehl.  0 
 
MZ  schvaľuje  rozpočet  MsKS Levoča na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                              Z:  JUDr. Kamenická 

JUDr.  Babejová 
 

9. VZN o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy 
na žiaka  ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, a dieťa MŠ 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej PO 
a FO 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – predkladám  VZN  na r. 2018, vypracované v zmysle legislatívy, je tu 
zahrnutá valorizácia miezd pedagogických  aj nepedagogických zamestnancov,  pre cirkevné  
a súkromné školy ide v plnej výške, pre ŠKD platí zmena financovania, mení sa  nariadenie 
vlády, po novom sa berie skutočný žiak  a mení sa aj koeficient, preto  pri ŠKD je  vyčíslený 
rozdiel, mení sa  koeficient z 1,6 na 6 ale celkový počet  žiakov je menší, 

- ŠKD súkromnej ZŠ –  v súvislosti s touto zmenou v septembri 2017 sme zistili, že  nie 
je zaradená do siete škôl, preto tu nie je nápočet, mesto nebude mať  ani v rámci 
podielových daní  peniaze na tieto deti, a ani  súkromná škola ich  nedostane  

 
JUDr. Budziňáková -  k návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, dávam hlasovať 
 
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 zdr0  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 
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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 zdr0  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 
 

10. MAS LEV, o.z. – členské 2018-2023 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Mgr. Lazorová – predkladáme návrh na  zvýšenie  členského príspevku  z 0,50  na 0,80 eur na 
obyvateľa,  na júlovom MZ bol  schválený členský príspevok vo výške 0,50 eur, ale valné 
zhromaždenie   schválilo zvýšenie príspevku 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:MAS LEV, o.z. - členské 2018-2023 

Hl. za 7 proti  0 zdr2  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  
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 
 

11. Projekt - Dom meštiansky, NMP č. 50 
12. Projekt – Dom meštiansky, NMP č. 51 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám vstup do projektu na rekonštrukciu objektu  našej DOS-ky 
 
JUDr. Budziňáková -  na LV   sú to ako dva domy, preto musia byť  osobitne na NMP č. 50 
a 51 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 22 



16 
 

K bodu:Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 
2939/1- vypracovanie projektovej dokumentácie 

Hl. za 10 proti  0 zdr0  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 av zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona 
č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnostiMinisterstva kultúry Slovenskej republiky 
v znení zákona č. 79/2013 Z. z, programObnovme si svoj dom 2018, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitáchsvetového 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 zdr0  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 zdr0  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 av zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona 
č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnostiMinisterstva kultúry Slovenskej republiky 
v znení zákona č. 79/2013 Z. z, programObnovme si svoj dom 2018, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitáchsvetového 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 zdr0  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. 
T: ihneď    Z:  Ing. Olekšáková, Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 

JUDr.  Babejová 
 

13. Projekt – Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Mgr. Lazorová – predkladám vstup do projektu na získanie prostriedkov na výškopisné 
a polohopisné zameranie celého mestského opevnenia, spracovanie  komplexnej 
dokumentácie pre obnovu pamiatkového územia okolo celého historického jadra mesta 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja chcem poďakovať za spoluprácu kolegom z odd. CR a IČ , 
rozmýšľali sme do čoho veľkého sa pustiť po ukončení  kostola, bude to zasa na veľa rokov 
do budúcna, plánujeme vrátiť život do hradobného systému, aspoň  tak ako v meste Bardejov 
sa to podarilo, takže ja podporujem tento projekt, je to podpora cestového ruchu 
 
Ing. Vilkovský – teraz ma napadá Levočská Dolina, cyklochodníky, ide ? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – chystá sa niečo v rámci Iropu – mobilita za prácou, cez PSK  sa možno 
bude dačo dať, a ešte jedna informácia pre školstvo, že budúci rok sú elokované zdroje  na 
výstavbu, rekonštrukciu  domovov opatrovateľkých  služieb, a jaslí, takže budeme v kontakte, 
možnosť bude 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do 

infraštruktúry mesta Levoča 
Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje predloženie projektu „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenejMinisterstvom kultúry 
Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákonač.434/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskejrepubliky 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 zdr0  nehl. 2 

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

JUDr.  Babejová 

 
14. Projekt – Prírodné klenoty pohraničia, Ochrana ohrozených 

druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-
prírodných atrakcií miest Starý Sacz a Levoča, inovačné 
náučné chodníky v lokalitách MiejskaGóra a Levočská Dolina 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Mgr. Lazorová – predkladám vstup do projektu Vodná nádrž – revitalizácia rekreačného 
areálu, projekt je na základe výzvy cez Interreg s Poľskom, lídrom je Poľsko, Levoča je 
partnerom projektu 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – sme momentálne vo fáze hodnotenia, začiatkom roka už má zasadať 
komisia, treba pomaly začať pripravovať vznik  novej organizácie, lebo  tam bude musieť byť 
udržateľnosť, fungovanie, treba sa tomu venovať 
 
p. Rosina – a čo s tým prírodným kúpaliskom? Lebo my chceme aby sa dalo kúpať 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – toto je projekt v dotykovej zóne kúpania, ale tento projekt nie je 
riešenie vodnej plochy,  nedalo sa, bolo by to neoprávnené výdavky, také boli dané 
podmienky tejto výzvy 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:Projekt: PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, Ochrana ohrozených druhov 

pri súčasnom udržateľnom sprístupneníkrajinno – prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačnénáučné chodníky v lokalitách MiejskaGóra 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 MiejskaGóra a Levočská 
Dolina “ v rámci výzvy napredkladanie žiadostí z Programu cezhraničnej spolupráce 
InterregV-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 sprístupneníkrajinno – prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačnénáučné chodníky v lokalitách MiejskaGóra a 
Levočská Dolina. 

Hl. za 16 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA, 
Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných 
atrakcií miest Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách MiejskaGóra a 
Levočská Dolina“ vo výške 97 410,09EUR 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 sprístupneníkrajinno – prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačnénáučné chodníky v lokalitách MiejskaGóra a 
Levočská Dolina. 
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Hl. za 18 proti  0 zdr0  nehl.  0 
 

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

JUDr.  Babejová 

 
15. Projekt „Košická ul. č. 26“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám vstup do projektu, je to II. etapa rekonštrukcie Košickej brány, 
obnova fasády, výmena klampiarskych výrobkov, obnova dverí, sanácia proti vlhkosti, 
terénne úpravy 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
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  zdr0  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  zdr0  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 

 
16. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – Stavebná prevádzkareň s.r.o., 

na práce naviac v sume 5530,74 eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Pitoráková  - predkladám návrh na uzavretie dodatku k zmluve, ktorá je uzavretá so 
Stavebnou prevádzkarňou, ide o rekonštrukciu učebných priestorov v podkroví ZUŠ, 
dôvody sú: potreba pretiahnuť oceľové tiahla, komínové telesá bolo potrebné 
odstrániť, na ústrednom kúrení nefunkčné uzávery vody,  a keď máme aj projekt na 
zvyšovanie energetickej účinnosti a boli sme už tam, tak preto sme už aj vymenili 
okná tam hore, ďalej boli vymenené  svietidlá za kvalitnejšie, tieto  práce sa nedali 
predpokladať, preto  navrhujeme dodatok k zmluve 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať  

 
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  zdr0  nehl. 0 
 
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 

 
17. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – na zastupiteľstve v septembri  bolo schválené VZN, ktorým  prešlo  pod 
mesto parkovanie, výber parkovného, preto mesto vstupuje do práv a povinnosti v celom 
rozsahu  vyplývajúci zo zmluvy, ktorá bola uzavretá ešte s TS ML 
 
JUDr. Budziňáková -  len chcem  k tomu povedať, že ešte vypustíme  v článku 3 celý bod 2, 
lebo tam je že  platnosť a účinnosť  bude dňom podpisu, a potom v bode 4  je že nadobúda 
účinnosť od 1.1.2018. 
- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať takto so zmenou 

 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20168857-Z 

Hl. za 18 proti  0 zdr0  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 

 
18. Informácia o vydaní doplnku č. 17 k organizačnému poriadku 

MsÚ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová –s účinnosťou od 1.12.2017  primátor mesta vydal doplnok č. 17, predmetom 
ktorého je  zriadenie funkcie prednostu 
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JUDr. Budziňáková -  je to rozhodnutie  v kompetencii primátora, takže MZ to berie na 
vedomie ako informáciu 
- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

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

Levoča. 
Hl. za 17 proti  0 zdr0  nehl.  1 
 

MZberie 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 
 

19. Voľba člena mestskej rady 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – mestská rada je zriadená ako 6 – členná, v návrhu nemáme uvedené meno  
a je potrebné  doplniť aj účinnosť od 1.1.2018 
 
JUDr. Budziňáková -  na poslednom zastupiteľstve padol návrh od Ing. Vilkovského, aby  
členom MR bol p. Dunčko,  tak chcem sa opýtať či platí tento návrh? Súhlasíte?  
 
Ing. Vilkovský  - ja áno, ale treba sa tu opýtať kolegu, povedz 
 
p. Dunčko – áno 
 
JUDr. Budziňáková -  všeobecne bola prejavená  vôľa  zachovať 6-člennú mestskú radu, a tiež 
aby  to bol  niekto za nezávislých poslancov, alebo je ešte iný návrh? 
 
Mgr. Babej V. -  bol aj návrh, aby to bol p. Rosina 
 
JUDr. Budziňáková -  berieme to ako poslanecký návrh? 
 
Mgr. Babej V. – áno 
 
PaedDr. Repaský – mali sa dohodnúť, aby sme sa tu nehandrkovali 
 
JUDr. Budziňáková – no ja som čakala jedno meno za nezávislých, musím rešpektovať  
poslanecký návrh 
 
Ing. Vilkovský – no tak dajme hlasovať o prvom, potom o druhom, uvidíme 
 
Jeseňák, M.A. – teda sa medzi sebou nezávislí poslanci  nedohodli 
 
JUDr. Budziňáková – dobre, tak  budeme hlasovať o návrhoch postupne, najprv o návrhu Ing. 
Vilkovského, ktorý navrhuje p. Dunčka, potom o návrhu Mgr. Babeja V. , ktorý navrhuje p. 
Rosinu, dávam hlasovať 
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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 zdr8  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 
 

JUDr. Budziňáková – konštatujem, že  prvý návrh je schválený, teda o druhom návrhu  sa už 
nehlasuje 
 
Jeseňák M.A. – pýtam sa na názor právnika k tomu, či  máme  hlasovať aj o druhom návrhu? 
 
JUDr. Papcun – nie, miesto je týmto  hlasovaním obsadené, prešlo,  volíme iba jedného člena, 
jedno miesto máme, nehlasuje sa už 

 
20. Informácia o zmene na poste zástupcu primátora mesta 
21. Určenie platu zástupkyni primátora plniacej úlohy primátora 

mesta v plnom rozsahu 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – s účinnosťou od 1.12.2017 došlo k zmene na poste zástupcu primátora, bol 
odvolaný PhDr. Mgr. Cvoliga a poverená jeho zastupovaní bola JUDr. Budziňáková , mandát 
primátora  PaedDr. Majerského  zanikol dňa 12.12.2017 a od toho dňa  plní v plnom rozsahu 
jeho zastupovanie JUDr. Budziňáková, za čo jej patrí  plat podľa zákona č. 253/1994, 
- Pôvodný návrh bol  vo výške  doterajšieho platu primátora mesta, po prerokovaní v MR 

zohľadňujúc stanoviská  členov  rady, predkladáme návrh na zvýšenie platu o 30%,  
takáto výška  zodpovedá doterajšiemu platu zástupcu primátora 

 
Jeseňák M.A.   -  len aby sme si trošku upresnili čísla, čo vlastne ten plat znamená, základný 
plat je 2134 eur,  za 10 mes. to je 21340 eur plus náklady, po zvýšení by bol tento plat 2 774 
eur, za 10 mesiacov 27 740 eur,  rozdiel je približne 8700 eur,  mne by v princípe nevadilo to 
navýšenie funkčného platu,  ten princíp je adekvátny, avšak sa musím vrátiť k voľbám 
a o tom, že všetci sme sa zaviazali k určitej veci – a tá vec bola transparentnosť,  v rebríčku 
TransparencyInternational sme momentálne na 74. mieste,  a chcel som sa vyjadriť ešte  tu 
k menovaniu prednostky,  traja s nás  tu poslancov  sa zaviazali k tomu, že  všetky pozície sa 
budú obsadzovať  na základe výberového konania, a to kvôli tomu,  že kvalitní ľudia často 
nedostanú šancu  sa uchádzať o funkcie na úrovni samosprávy, ako aj o pozície v mestských 
či obecných firmách,  pri obsadzovaní ich zvýhodňuje rodinkárstvo,  či politická protekcia, 
takéto  konanie zvyšuje nedôveru voči  samospráve, je preto potrebné  vpustiť do systému 
viac svetla  a zvýšiť možnosť verejnej kontroly,  férové výberové konania sú základným 
predpokladom,  kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenia sa chcú  obklopiť 
kvalitnými ľuďmi  nie nájsť pohodlné miesto  svojej rodine a kamarátom, ja neviem či ste 
známa alebo rodina pani primátorky,  ale veľmi by ma zaujalo ako sa táto pozícia obsadzovala  
a ako to prebiehalo, minimálne tí, ktorí ste kandidovali na spoločnej kandidátke so mnou ste 
sa zaviazali, že budete presadzovať  verejné výberové konania,  pred verejnosťou ste sa  
zaviazali aj k tomu,  menovanie novej prednostky úradu je v absolútnom rozpore s tým,  
k čomu sa mnohí z nás zaviazali,  teda, ak by výberové konanie  prebiehalo ako sa sluší  
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v slušnej spoločnosti aj v slušnom meste,  a v ktorom nemajú boj za transparentnosť iba na 
papieri , v tom prípade by som za zvýšenie platu nič nemal, ale  keďže jeden z prvých krokov  
po nástupe JUDr. Budziňákovej do funkcie bolo  práve menovanie prednostu  bez 
akéhokoľvek výberového konania , bez akejkoľvek transparentnosti, tak navrhujem ponechať 
základný plat, ktorý samozrejme po nejakom čase , ak dokáže v budúcnosti , že program, 
 ktorý sme sa zaviazali bude rešpektovaný a plnený,  tak nie je problém tento plat zvýšiť, 
ďakujem 
 
MUDr. Suráková – môžem reagovať na pána poslanca,   že tu pani vedúca spomínala, že  
menovanie prednostky  vykonal  ešte  PaedDr. Majerský, to znamená, že vymenovanie 
prednostky nebolo Lýdiou Budziňákovou, takže treba vážiť slová 
 
Jeseňák M.A.  – dobre, tak za to sa ospravedlňujem pani Budziňákovej, avšak všetko zvyšné  
čo bolo povedané  ostáva v platnosti  
 
JUDr. Budziňáková -  berieme to ako poslanecký návrh? 
 
Jeseňák M.A. – nie, nedávam poslanecký návrh 
 
Mgr. Babej V. -  táto téma je veľmi ožehavá,  ja som bol tiež proti už na rade, keď sme sa 
bavili o tých 40%, vysvetlil som tam z akého dôvodu s tým nesúhlasím, vtedy zástupkyňa to  
dôvodila aj tým, že bude zastávať obidve funkcie, ale my sme veľmi malé mesto, 
malomeštiacké, a tooo je veľmi  citlivá otázka, je to vykričané, ľudia poukazujú, po mestskej 
rade došlo ku korekcii, je tu návrh 30%, je na nás ako sa s tým vysporiadame, ako sa 
uzhodneme, ja osobne nemám problém, kebyže  sa začne  na nejakých 20%  a neskôr  sa to 
môže aj navýšiť 
 
JUDr. Budziňáková  -  tých 30%  je v absolútnom čísle zhruba  plat  vo výške doterajšieho 
zástupcu primátora, ak to bude nižšie, tak to bude plat nižší ako mal doterajší zástupca 

- Ak sa už nikto nehlási tak dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Informácia o zmene na poste zástupcu primátora mesta. 

Hl. za 18 proti 0  zdr0  nehl. 0 
 
MZberie 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 zdr2  nehl. 0 
 

MZurčuje 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 
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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 

 
22. Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – mestu bola doručená výzva Okresného súdu SNV na voľbu prísediaceho na 
najbližšie funkčné obdobie, v máji 2018 končí terajšie funkčné obdobie, mesto Levoča  
nevyužilo tento post, na nové  funkčné obdobie primátor mesta navrhuje PaedDr. Jána Ferka, 
následne súd overí plnenie zákonných predpokladov na túto funkciu 
JUDr. Budiňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves 

Hl. za 13 proti  0 zdr2  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 
 

23. Protest  prokurátora proti VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 
2/2015 

24. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 
2/2015 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Lisoňová – mestu  bol doručený protest prokurátora  proti VZN o ochrane ovzdušia 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých  zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, s odôvodnením protestu sa stotožňujeme, išli sme nad rámec zákonného zmocnenia, 
preto  navrhujeme dnes vyhovieť protestu a schváliť zrušovacie  VZN, a potom  následne na 
zasadnutí 15.2.2018 schváliť  nové súladné VZN 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 zdr0  nehl.  0 

 
MZvyhovuje 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 
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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 zdr0  nehl.  0 

 
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 

 
25. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Mgr. Rusnáčiková – predkladám  návrh plánu kontrolnej činnosti, okrem stálych úloh medzi 
kontrolné úlohy patrí kontrola bezhotovostných platieb,  kontrola vybavovania sťažností 
a petícii, táto kontrola bude u všetkých RO a PO mesta, ďalej  kontrola súladnosti 
s rozpočtom, vyhodnotenie efektívnosti po zlúčení  materských škôl do jednej MŠ, a ešte 
kontrola zmien rozpočtu a prijatých rozpočtových  opatrení, 

- Ak máte ešte vy  nejaké  požiadavky, nech sa páči 
 

JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

UZNESENIE č. 43 
K bodu:  Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2018 
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Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje    Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2018 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z:  Mgr. Rusnáčiková 

 
26. 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 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

RNDr. Gerčáková -   na základe žiadostí zriaďovateľa súkromnej základnej školy, ktorá žiada 
súhlas k žiadosti o zaradenie školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení 
predkladáme návrh na súhlas mesta  so zaradením do siete škôl, zriaďovateľ plánuje  
realizovať  školský klub detí ako  súčasť  súkromnej základnej školy v priestoroch Gymnázia 
J.F. Rimavského, kde  realizuje riadny vyučovací proces 
 
MUDr. Suráková -  ja tomu teraz nerozumiem, môžete nám to vysvetliť tak  laicky ? to 
znamená, že oni sa zabudli prihlásiť v septembri? 
 
RNDr. Gerčáková -  nie v septembri,  oni pri vzniku školy v r. 2015  nepožiadali o zaradenie  
do siete škôl pre svoj školský klub, oni zaradili do siete iba  základnú školu, a každá súčasť  
ZŠ musí byť zaradená tiež,  súčasťou ZŠ je ŠKD, prípadne školská jedáleň, prípadne CVČ 
a ďalšie zariadenia, čiže školský klub detí, ktorý momentálne prevádzkuje  súkromná ZŠ nie 
je v sieti škôl  teda nemá oprávnenie na činnosť 
 
MUDr. Suráková - to znamená, že od r. 2015 si to nedali do poriadku? A to znamená, že my 
ako mesto  sme boli veľkorysí tým pádom 
 
RNDr. Gerčáková – tak, no doteraz financovanie prebiehalo tak, že na každé dieťa  ktoré bolo 
zapísané do ZŠ  prišli peniaze s tým, že dotácia na dochádzku  školského klubu bola  na 
schválení obcou, čiže doteraz  sme na nich dostávali peniaze, tak keď požiadal, obec 
neskúmala či je zaradený alebo nie je zaradený do siete,  ale pridelila dotáciu,   ja poviem, 
mne to ani nenapadlo keď som prichádzala tu do funkcie aby som skúmala či je zaradený, 
lebo prvé VZN bolo schválené už v januári 2015, čiže prišla som do rozbehnutého, 
a vzhľadom na to, že zriaďovateľ je naozaj školák, tak mi nenapadlo toto skúmať,  teraz sme 
na to prišli tak, že k 15.9. ministerstvo zverejnilo tabuľky, kde bolo treba zapísať počty žiakov 
prihlásených do ŠKD,  a tam boli  len tie zariadenia, ktoré sú zaradené do siete,  čiže  ŠKD 
našej súkromnej ZŠ sa tam nevyskytol,  začala som pátrať a zistila som na ministerstve, že 
vôbec nepožiadali o zaradenie do siete,  a len preto sme teraz nato prišli, tak som následne 
vyzvala zriaďovateľku, aby nám predložila zaradenie do siete,  v októbri mi prišla odpoveď, 
že je to v procese, k tomu aby mohol byť  zaradený do siete škôl v zmysle zákona je potrebné 
predložiť určité údaje ak tomu  je potrebné  doložiť aj súhlas  obce, to je to čo my 
schvaľujeme, tento celý legislatívny proces nemal absolvovaný 
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MUDr. Suráková– čiže od januára on nedostane peniaze na ŠKD ? 
 
RNDr. Gerčáková– nie 
 
JUDr. Budziňáková– bude sa musieť s tým vysporiadať, ale v minulých rokoch  sme dostávali 
tie peniaze od štátu tak sme ich posúvali ďalej, teraz  mi ich nedostaneme 
 
RNDr. Gerčáková – tam by bol problém vtedy, ak by sa v tom klube, ktorý funguje ako 
školský klub, ak by sa niečo stalo, pretože nie je to zariadenie legálne 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – nevyužívam svoju možnosť, lebo máme krátko pred Vianocami, a sú to 
naozaj naše deti 
 
Mgr. Ogurčák – ja som z toho rozčarový,  ako rodič o tom som naozaj nevedel, a veľmi mi 
chýba, že tu nie je pán Kučka alebo pani Kučková,  vrhá veľmi zlý tieň  na súkromnú 
základnú školu 
 
JUDr. Budziňáková  – hovorila som so zriaďovateľom, vysporiada to 
 
PaedDr. Repaský -  vznikol taký problém, legislatívny problém,  oni sa ospravedlňujú a dajú 
to do poriadku 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 zdr2  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 

27. Interpelácie 
 

p. Rosina –neviem či to je interpelácia, ale  pýtali sa ma občania z Ovocinárskej ul., že prečo 
tam nechodí autobus MHD? 
 
JUDr. Budziňáková – máme petíciu  o MHD, budeme riešiť aj grafikon aj iné veci 
 
Mgr. Lazorová – táto trasa ide, je zaradená aj táto lokalita ulíc v rámci MHD 
 
JUDr. Budziňáková -  overíme to ešte 
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PaedDr. Repaský  - ja mám tu moju pripomienku, ktorú som už pri rozpočte hovoril, to 
verejné osvetlenie na Rozvoji pri garážach 
 
Mgr. Babej V. – ja len sa chcem opýtať, lebo mňa sa pýtajú ľudia, že  kde nám zmizlo 
vianočné osvetlenie v meste? 
 
Mgr. Minďaš  - sústredili sme to  na menej miest, presunuli sme to do parku, je to bohatšie 
vysvietené, aj budova radnice, aj vianočný stromček,  budova MsÚ a Košická brána, kde sme 
predtým zdobili sa už nedá, lebo budovy sú zrekonštruované, a toto čo sme mali na 
stromčekoch bolo také jednotvárne 
 
JUDr. Budziňáková -  ja ešte takú informáciu  ohľadom našej informačnej kancelárie, že bola 
nominovaná na ocenenie „najlepšia IK v cestovnom ruchu 2017“, je to súťaž ktorú vypisuje 
PSK,  do 14.1. je možné klikať na stránke PSK, pomohlo by to nám, ak budete môcť klikajte 
a posúvajte túto informáciu ďalej, 

- Chcem vás teraz pozvať na vianočné posedenie, ktoré je teraz pre vás pripravené 
v salóniku divadla, a tiež  vás chcem pozvať na mestský ples  12.1.2018 
 

28. Záver 
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil  33.  zasadnutie MZ. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miroslav Dunčko   ............................................... 

Ján Lorko    .............................................. 

 
 
 
V Levoči dňa 14.12.2017 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková      JUDr. Lucia Babejová 
zástupkyňa primátora mesta         prednosta MsÚ 
 


