
Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 24.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  4. decembra 2017 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková privítala  všetkých poslancov            
a otvorila rokovanie. Prítomných oboznámila s  programom rokovania podľa pozvánky 
a vyzvala na možné doplnenie programu. Keďže nebola predložená žiadna zmena,   navrhla 
za overovateľov zápisnice  p. Jána Lorka a Br. Ľubomíra Komaru, určila  za zapisovateľku     
p. Anežku Zahurancovú, a dala hlasovať.  
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR 

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

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:  p. Ján Lorko, Bc. Ľubomír Komara. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
   
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
JUDr. Budziňáková   vyhodnotila  uznesenia z  23.zasadnutia MR a to č. 32 až 35 ako splnené 
a ostatné boli predmetom rokovania MZ. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia MR.  
T: ihneď           Z: JUDr. Lýdia Budziňáková 
 
 

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



Predaj nehnuteľnosti – lok. Poľná a objekt  NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký -   je vyhlásená verejná obchodná súťaž,  ak budú doručené ponuky 
otvoríme ich na MZ 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – 
orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,  pretože 
návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením 
č. 31 z 27. zasadnutia MZ konaného dňa 27.04.2017 a podmienky súťaže uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci december 2017. 

T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť   predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  pre ..........................., za kúpnu cenu........., v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  vyhodnotiť  a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj nehnuteľností,  nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra 
Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. 
a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2,  t. č. zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,  pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 7 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 
17.07.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej 
tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci december  
2017. 

T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 



MR odporúča MZ  schváliť  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, na Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 891 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  pre ................, za 
kúpnu cenu .............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 

Kúpa nehnuteľnosti – susediaci objekt Košickej brány 
Mgr. Drahomirecký – predkladáme zámer kúpiť  objekt vpravo od Košickej brány, ktorý je 
v súkromnom vlastníctve občana maďarskej republiky,  objekt je vo veľmi zlom technickom 
stave, je to vstup do mesta, je už ponúkaný na predaj v rámci  inzertných portálov, bol nám  
poskytnutý znalecký posudok a cena je 175 tis.eur na stavbu aj pozemky, 

- Vlastník objektu má v rámci  predaja splnomocneného advokáta, 
- Formulovali sme to zatiaľ ako informáciu o zámere kúpy, a navrhujeme to 

kúpiť z prostriedkov, ak by sme predali objekt NMP č. 47 
 
JUDr. Budziňáková – počkáme na MZ, ale navrhujeme to viazať na predaj NMP č. 47 
 
p. Lorko – minule sme sa pýtali, aby ste zistili, či tento vlastník má  voči mestu všetko 
poplatené, ako to je? 
- a či z hľadiska stavebného zákona si plnia všetko, či by nešlo  na nich  pritlačiť týmto 
smerom, povinné úpravy 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, je to v poriadku, 

- A neviem či to je až taký havarijný stav , žeby cez stavebný zákon, ale 
môžeme to spomenúť v rámci  rokovaní  o kúpe 

 
p. Lorko – a tie pozemky v hradobnej priekope sú ako vedené? 
 
Mgr. Drahomirecký -  myslím, že sú to  zastavané plochy, pozriem, áno  tri  výmery sú  
zastavané plochy, jedna výmera  ako záhrady 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR  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.  Budziňáková 
 



Poistenie majetku 
Mgr. Drahomirecký – mesto má uzatvorenú poistnú zmluvu s poisťovňou Alianz, ktorej končí 
platnosť, preto sme oslovili šesť poisťovní, s dvomi z nich rokujeme, vyhodnotili sme, 
porovnávali, a najvýhodnejšie vychádza ponuka Alianz, zmluva by bola na tri roky, teraz sme 
mali iba na dva roky,  s nimi máme dobré skúsenosti 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Poistenie majetku 

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

Pridelenie bytu – Eva Kočková 
Mgr. Drahomirecký – jedna sa o znovupridelenie  bytu, nakoľko  tam bol dlh, mesto dalo 
žalobu o vypratanie bytu, následne okresný súd rozhodol o vyprataní  bytu ešte v r. 2014, no 
oni byt neuvoľnili, rozviedli sa, ona postupne vyrovnala celkový dlh, a teraz už platí riadne 
nájomné, preto odporúčame jej tento byt znovuprideliť 
 
JUDr. Budziňáková – prejednávali sme to na komisii, zhodli sme sa tam, že ešte dáme šancu  
tejto rodine 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR  odporúča primátorovi mesta  schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 19 na 3. 
poschodí  bytového domu súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok  č. 23 v Levoči pre p. Evu 
Kočkovú, nar. 05.03.1972, trvale bytom Železničný riadok č. 23, 054 01 Levoča, na dobu 
určitú 1 rok s účinnosťou od 01.01.2018 pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na 
účet mesta Levoča a pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.  
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 

Pridelenie bytu – Železničný riadok 23 
Mgr. Drahomirecký – ide o byt, ktorý je v dezolátnom stave, my ho na vlastné náklady 
musíme opraviť, a od 1.1. by mohol byť pridelený nového nájomcovi, máme pripravených 
troch žiadateľov, komisia vybrala poradie tak, že na prvom mieste by bol Jozef Holub, ak by 
nepodpísal zmluvu tak Laura Čonková, a ak ani ona by zmluvu nepodpísala tak Natália 
Lacková 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča primátorovi mesta  schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 30, 
nachádzajúci sa  na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Jozefa Holuba, nar. 22.03.1997, trvale bytom Kláštorská č. 27, Levoča 
a manželku Nikolu Holubovú, nar. 01.06.1997, trvale bytom Spišské Tomášovce, na dobu 
určitú – 1 rok, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 



V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Laure Čonkovej, nar. 13.10.1994, trvale bytom Železničný riadok č. 
23, Levoča a manželovi Lukášovi Čonkovi, nar. 24.07.1989, trvale bytom Nad tehelňou č. 3, 
Levoča, na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po opravách v byte, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. Natálii Lackovej, nar. 24.05.1992, trvale bytom Levoča a manželovi 
Stanislavovi Lackovi, nar. 01.07.1992, trvale bytom Špitálska č. 44, Levoča, na dobu určitú - 
1 rok, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na 
účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 

Nájom nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký –  je vyhlásená verejná obchodná súťaž, ak prídu ponuky ide to do MZ 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ prijať  ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 
p. Lorko – chcem sa opýtať čo nové  ohľadom Dušana Suchého? 
 
Mgr. Drahomirecký -  doručil nám už znalecký posudok, okolo 3 300 eur je cena, je to zhruba 
o polovicu  nižšie 
 

4. Zmena rozpočtu č. 5 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Olekšáková – predkladám zmenu rozpočtu,  zmeny položiek rozpočtu sú uvedené 
v materiály 

 
JUDr. Budziňáková – prosím hlavnú  kontrolórku, aby sa vyjadrila k tomu, či je všetko ako 

má byť, potom  otváram diskusiu 
 
Mgr. Rusnáčiková – nemám výhrady, zúčastňovala som sa rokovaní, kde sa to pripravovalo, 

všetko je v poriadku 
 
p. Čurilla – tá fontána aj zberný dvor ide z toho preklenovacieho úveru? Aj Košická brána 

a MŠ G.Haina? 
 
Ing. Olekšáková – áno, Košická brána aj MŠ G. Haina má v sebe zahrnuté prostriedky aj 

z úveru 



 
p. Čurilla – a to navýšenie teraz, to ide z mestských 
 
Ing. Olekšáková -  z úspor zapracované bude, z predaja Peka budovy kryjeme teraz  tú MŠ 

G.Haina 
 
p. Čurilla – takže  za ten predaj majetku  nám neostávajú prostriedky 
 
Ing. Olekšáková -  ostatné ostáva, a pôjde do prebytku,  a rozpis použitia cez investičný fond 

bude na ostatné investičné akcie, to prejde do budúceho roka 
 
p. Čurilla -  ten rozpis čo tu máme  v tabuľke na 273 tis.eur? 
 
Ing. Olekšáková – to je už pre nový rozpočet 
 
JUDr. Budziňáková – ak už nikto nemá nič ku zmene rozpočtu, dávam hlasovať a potom 

prejdeme na  rozpočet 2018 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 5 

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

5. Rozpočet mesta na rok 2018 
6. Návrh rozpočtu Technických  služieb mesta Levoča na rok 

2018 
7. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča 

na rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Olekšáková – akcie, ktoré sú naplánované a sú rozbehnuté prechádzajú  do r. 2018, ide 
hlavne o rekonštrukciu Štúrovej ul., Košická brána, MŠ G. Haina, tieto  akcie sa prelínajú  
v rokoch, lebo ešte nie sú ukončené 
 
JUDr. Budziňáková -  ku Štúrovke chcem len povedať, že  oni majú v pláne ešte  asfaltovať 
tento týždeň, lebo sa má zlepšiť počasie,  možno  sa budú občania poburovať, ale ja nebudem 
tomu brániť, ak firma preberie  plnú zodpovednosť 
 
p. Čurilla -  občania sa poburujú hlavne preto, že sa nerobilo a bolo už pekné počasie 
 - ale vy tu máte v rozpočte aj pre r. 2017 a potom znovu na r. 2018  zasa tú položku na 
Štúrovku, prečo? 
 
Ing. Olekšáková – musíme to tak mať, lebo my nevieme kedy nám budú fakturovať, nevieme 
aké bude počasie, či to bude ešte v tomto roku, alebo už v novom roku, preto sme to dali aj do 
rozpočtu na rok 2018 ako položku 

- Ale neznamená to, že vyplatíme  to dvakrát,  len raz  bude vyplatené 



 
p. Čurilla -  nemôžete to mať dvakrát, naruší sa vám celková bilancia 
 
Ing. Olekšáková – je to v poriadku takto,  lebo potom v januári ak by prišla faktúra, tak by 
som  nemohla vyplatiť,  nemali by sme zdroje krytia 
 
p. Lorko -  malo to byť ponížené pre rok 2017 
 
Ing. Olekšáková – nie, ak to bude faktúrované teraz musíme to mať v tomto rozpočte, 
vyplatíme teraz, ale ak  nevyplatíme tú sumu, pôjde to do prebytku a vyplatíme to v novom 
roku 
 
JUDr. Budziňáková – boli tam aj práce naviac, nie veľa, ale boli nejaké 
 
p. Čurilla – k tej tabuľke fondové účty čo  tu máte akcie, vidím tu  už zahrnutú  cestu Za 
sedriou v sume 100 tis. eur, no nehnevajte sa, vy už tu dáte  cestu, kde ešte ľudia nebývajú, 
ale Ruskinovskú  ulicu ste jednoducho  zasa odsunuli niekde ktovie na kedy, a viažete to na 
predaj Plantáže, to je podľa vás v poriadku?  Mesto pochybilo,ľudia tam roky bývajú 
a nemajú cestu, teraz ste si vy dohodli takýto presun, máme  záväzok mesta na tú 
Ruskinovskú, no  teraz je tu cesta Za sedriou, prečo? Ako? Je to v poriadku? 
- nemôže to tak byť, nemôžete  nám takto predkladať, takto si meniť, zaujímalo by ma, kto 
rozhodol o takej zmene 
 
JUDr. Budziňáková – je to takto navrhnuté,  ale obidve cesty sú v návrhu rozpočtu na rok 
2018 
 
p. Čurilla – ale takto to máme tu  v použití IF, posunuli ste to, že možno – dakedy..., nebudem  
už ani diskutovať, také veci predkladať nemôžete, je to nesprávne, skončil som 
 
JUDr. Budziňáková – ja si myslím, že by sme to mohli zameniť, čo poviete?  
 
Ing. Olekšáková – ale áno, ako poviete,  ja som to urobila tak aký pokyn som dostala, ale 
kľudne to vieme presunúť a opraviť 
 
JUDr. Budziňáková – dobre, tak to  opravíme tak, že v tom uznesení, kde máme  Ruskinovskú 
viazanú  na Plantáž,   by sme viazali tie tri posledné akcie z tabuľky čiže  cestu Za sedriou 
a cesty ku garážam - Západ a Železničný riadok, a za tieto tri akcie by sme  vsunuli   cez IF 
Ruskinovskú ulicu, súhlasíte aby sme to takto  vymenili? 

- Dobre, takže tak to  opravíme 
 
Mgr. Babej – ale tá cesta je ich súkromná, hovorili sme už o tom, spomínala sa  suma 50 
tis.eur, teraz tu je už 100 tis. eur 
 
Ing. Olekšáková – sumy sú cez investičné oddelenie 
 
JUDr. Budziňáková – súhlasíte, že to do MZ takto presunieme? 

- Takže áno 
 
p.  Čurilla -  aj ten úsek  pri Rovderovi – Tancárovi bude urobený?  
 



Ing. Olekšáková – nemáme  ešte odúčtovanie prác, ale áno, v tých prácach by to malo byť 
urobené 
 
p. Čurilla – k rozpočtu ešte, to navýšenie bežných príjmov  je nešťastné, politika štátu, treba 
opatrnosť, konjunktúra končí,  treba prestať s valorizáciami,  a vy dáte 5% navýšenie , takto 
sa my nedopracujeme  k naplneniu fondov, vyrobiť prebytok,  to čo príde naviac, malo by byť 
v prebytkoch, ale nie  my z ruky do úst ideme, je to prehnané, odvážne toto že 5%  zvyšujete 
 
Ing. Olekšáková – v rozpočte SR vo výhľade  je 8%  navýšenie podielových daní 
 
p. Čurilla -  veľkorysosť štátu nebude pokračovať, nesprávne  5% navyšenie daňových 
príjmov,  a keď prídu nepredvídané udalosti, všetko máme prázdne 
 
Bc. Komara – mesto by malo   sledovať vlastné daňové príjmy a zodpovedne pristupovať 
 
Mgr. Rusnáčiková – výdavky sú rozpočtované obozretne,  štátny rozpočet počíta s 8% 
navýšením, štát počíta  so znižovaním školských  zamestnancov a naopak ráta so zvyšovaním 
počtu  zamestnancov verejnej správy 
 
p. Čurilla – ale taký medziročný nárast bežných  príjmov? 
 
Ing. Olekšáková – bežné výdavky máme  použité hlavne  na výdavky pre pedagogických 
zamestnancov v origináloch, máme tam  zahrnutú 4,8% valorizáciu zamestnancov verejnej 
správy, počítame aj s položkou na opravy a údržbu ciest, tiež  na výmenu verejného 
osvetlenia, 

- Na tovaroch a službách  máme zvýšené  výdavky kvôli elektronickej komunikácii, 
nové povinnosti e-government,  takže potrebujeme  nový software,  server 

 
p. Čurilla -  a povedzte kde sa prejavila úspora energetickej náročnosti  budovy MsÚ  
 
Ing. Olekšáková -  bola úspora, ale narástli iné spotreby 
 
p. Čurilla – a tých 300 tis. eur?  
 
Ing. Olekšáková – teraz? Spamäti?  

- Môžem vám to pripraviť dodatočne, špecifikovať, máme to rozpísané, každý podľa 
zodpovednosti za svoje položky rozpočtu 

 
JUDr. Budziňáková – pripravíme to pre vás 
 
Mgr. Babej – chcem sa opýtať  prečo klesáme v príjmoch  u dani za ubytovanie, dani  za psa 
 
Ing. Olekšáková – áno  tieto výbery klesajú, to je pravda, nestúpajú,  ovplyvnil to aj odchod 
ľudí, ktorí tu  robili na diaľnici, bývali tu v meste, toto cítiť ako výpadok, hlavne toto je 
vidno,  

- My ako správca  dane robíme  kontroly, máme podchytených  ubytovateľov,  už aj 
chaty, v súkromí,  vyzývali sme  nových poplatníkov ktorých sme  získali cez rôzne 
inzertné portály, kde sme sa o ich činnosti dozvedeli, 

- No ten  výber dane je aj tak maličký 
 



Mgr. Rusnáčiková – robila som kontrolu daní v r. 2015, pristupilo sa  k novým krokom, 
správkyňa  vyzývala všetkých ubytovateľov,  ale  zas ďalej už nie sme kompetentní ísť 
priamo  do prevádzky a dvíhať paplóny v zariadení, urobili sme čo sa dalo aby sme prinútili  
všetkých  ktorí poskytujú ubytovanie, 

- Uvažujeme ešte ďalej, o nejakých benefitoch pre ubytovateľov, ale toto je problém 
nie len Levoče, je to celoslovenský, 

- My sme vyvinuli maximálne úsilie, ale nemáme ďalej možnosti 
 
Mgr. Babej – to isté je problém so psami 
 
Ing. Olekšáková – máme zoznamy, sú aj zverejnené 
 
p. Čurilla – ten poplatok za ubytovanie  sa jasne ukázal na Texone, lebo on platil oficiálne 
počty, ostatní nikto  neplatil  za tých robotníkov 
 
Mgr. Rusnáčiková – lebo  ostatní  si to riešili cez nájomné zmluvy, ako služba spojená 
s ubytovaním, takže to takto obchádzali 

- Ja som sa zúčastňovala prípravy rozpočtu,  
- Výdavky na chod úradu  je vidieť, zlepšila sa kvalita  pracovného prostredia, 

toalety,  obnova počítačovej techniky, po dlhých rokoch sa investovalo do týchto 
vecí 

 
JUDr. Budziňáková -  mailom stačí ten rozpis? 
 
Ing. Olekšáková – pošlem 
 
Mgr. Babej -  chcem povedať, že taký  materiál ako je rozpočet je  zložitý, nie sme 
ekonomovia, treba nám viac času  si to prejsť, prišlo nám to iba v piatok, či by sa nedalo  
skôr, aby sme mali priestor hlbšie sa dostať do materiálu 
 
JUDr. Budziňáková – najprv zasadajú komisie,  potom pripravujú výstupy, neviem či by to 
šlo skôr 
 
Mgr. Babej – a ešte k položke na šport, máme zníženie, čo nie je dobré, mali by sme  
postupne pomaličky navyšovať, ale my sme práve ešte znižili  položku 
 
JUDr. Budziňáková – ja predpokladám, že v priebehu roka sa bude dať niečo navýšiť, aj tento 
rok to tak bolo, upravovalo sa 
 
Mgr. Babej – nie je to dobrá vizitka pre mesto ísť dole, peňazí máme viacej ale akosi sa stratia 
inde, ako vidíme napr. na tej ceste Za sedriou, spomínala sa suma 50 tis. eur a už je to zrazu 
v rozpočte 100 tis. eur 
 
JUDr. Budziňáková – budem na to pamätať, aby sa našlo pre šport na navýšenie 

- Prejdeme na rozpočty príspevkových organizácii 
 
Mgr. Minďaš –  predkladám návrh nášho rozpočtu, tak ako je uvedené v materiály, 

- Na cestnej doprave máme navýšenie, na opravy a údržbu miestnych komunikácii, 
nie ako kapitálové výdavky, 



- Za ostatné položky spomeniem, že chceli by sme pokračovať s výmenou verejného 
osvetlenia tam, kde  nedošlo k rekonštrukcii už, ale iba obstaranie svietidiel  
a montáž našimi  zamestnancami, ktorých máme ako odborne spôsobilých 

- Tiež tu máme valorizáciu zahrnutú a po dlhej dlhej dobe aj odmeny pre 
zamestnancov, 

- Kapitálový výdavky nie sú,  iba na PD  na plynofikáciu športoviska – budova 
Kocky, suterén, šatne, verím, že sa k nám dostanú  financie začiatkom r. 2018  

 
p. Čurilla – TS s tými peniazmi, ktoré dostáva je efektívnosť  vysoká, posunuli sa, 
modernizujú, obnova technického vozového parku,  vidieť efektívnosť, pozitívne hodnotím 
ich hospodárenie 
 
JUDr. Kamenická – predkladám návrh rozpočtu našej organizácie, čísla vidíte v materiály, 

- Navyšili sme si vlastné príjmy, lebo mesto nám znížilo dotáciu, budeme sa snažiť 
vykryť to z iných zdrojov, je to ale neisté, 

- Predpokladali sme, že si vytvoríme rezervy, ale vzhľadom na to zníženie dotácie, 
nebude to možné zatiaľ, 

- Kapitálové výdavky nula, ale potrebujeme  robiť Atrium v divadle a budovu kina, 
ktorá je v katastrofálnom stave, je to odsúvané do úzadia, ale treba si uvedomiť, že 
možno budeme musieť  zavrieť, ide tam o kotolňu, okna, elektrinu, 

- Riešime iba urgentné záležitosti, mali sme v materiály  na KV  100 tis. eur náš 
návrh, ale nedostalo sa to do rozpočtu mesta, takže je tu nula 

 
p. Čurilla – rozpočet je najdôležitejší materiál v meste, 
 - vieme ako je to s kongresovou sálou, hovorilo sa o potrebe  klimatizácie, ale zasa nič, 
pritom majú z toho vlastné príjmy, organizácia má  z nájmu príjmy, a ten majetok by sa mal aj 
obnovovať, ale my na opravy máme nulu, možnosti obmedzené, a organizácia je nútená žiť 
z vlastných príjmov čo je nešťastné , vy ste vlastne  celkovo obišli najhoršie, dostanete ešte 
menej ako v r. 2017, a pritom je tam napätosť pracovnej doby, na hrane zákona, a zákonom 
daná valorizácia to nepokryje, obidve príspevkové organizácie sú tam výsledky, chceme 
výsledky, kultúra robí, vidieť, náročné to je, podmienky veľmi ťažké, 
- zo strany zriaďovateľa by to  mala byť priorita, nemôžme takto, nesprávne nastavené 
 
JUDr. Budziňáková – ja viem, nie je to ľahké, ale myslím, že to zvládneme, beriem na 
vedomie vaše  pripomienky 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať, a tak ako sme hovorili zmeníme ten IF na 
Ruskinovskú za tie posledné tri akcie, ktoré  dáme viazať na Plantáže 

 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

Hl. za  2 proti  0   zdr   3  = n e s c h v á l e n é 
MR  neodporúča MZ schváliť rozpočet mesta Levoča  na rok 2018 s výhľadom na roky 
2019, 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:  Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 



MR odporúča MZ schváliť   programový rozpočet mesta Levoča na rok 2018 s výhľadom 
na roky 2019, 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Investičné  akcie : Za sedriou – cesta;  Prístupová cesta – garáže 
Západ;  Železničný riadok – cesta garáže  -  viazať na príjem z predaja pozemkov v lokalite 
Plantáž. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Prijatie úveru 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  prijatie úveru  vo výške 233 160 eur za účelom financovania 
rekonštrukcie  Štúrovej ulice v Levoči. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:  Prijatie úveru 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť prijatie úveru 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.  Budziňáková 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:  Použitie fondových účtov 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  použitie  fondových účtov vo výške 264 430 eur na 
financovanie investičných akcií nasledovne: 
  

Košická ul. Č. 26 10 870 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.  Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Levoča na rok 2018 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 



 
MR odporúča MZ schváliť Návrh rozpočtu  Technických služieb mesta Levoča na rok 2018 
podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  Mgr. Minďaš 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Návrh rozpočtu MsKS Levoča na rok 2018  

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR  odporúča  MZ  schváliť návrh rozpočtu MsKS Levoča na rok 2018 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď                                   Z:  JUDr. Kamenická 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 

 
8. Zmena VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Olekšáková – vzhľadom na novelu zákona o miestnych daniach a poplatku za KO, 
predkladáme zmenu nášho VZN, jedná sa o zmenu znenia množstvového zberu odpadu, 
nemenili sme sadzbu za drobný stavebné odpad ale doplnili sme jasné znenie 

 
JUDr. Budziňáková -  je to taká formálna úprava VZN 

- Dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča MZ schváliť Návrh VZN č......./2017,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady   
T: ihneď                                   Z: Ing. Olekšáková 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 

 
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 návrh VZN na rok 2018, v nadväznosti na školský zákon 
a nariadenie vlády SR, mení sa filozofia nápočtu pre ŠKD,  zmena koeficientov, mení sa 
z potencionálneho žiaka na skutočného, celkovo na ŠKD došlo k zníženiu dotácie, máme 
celkový pokles  cca 20 tis. eur,  

- ŠJ ostávajú ako doteraz, berie sa potencionálny počet žiakov, 



- Pre súkromné a cirkevné školstvo ide zníženie, znížil sa počet žiakov cirkevnej 
školy, v súkromnej škole ide o ŠKD, kde sa ináč určuje zber údajov, výkaz,  
prišli sme na to, že  ŠKD nemá  zaradenú do siete škôl, preto ani nemáme 
započitané tieto deti v rozpočte  na rok 2018, vyzvali sme  zriaďovateľa, 
momentálne je to v konaní, ale peniaze budú až pre r. 2019 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  VZN o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN o určení výšky dotácie na rok 2018 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.  Budziňáková 

 
10. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom 

športoviska vo vlastníctve mesta Levoča z rozpočtu mesta na 
rok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na pridelenie dotácie z rozpočtu mesta pre TJ  
Javorinka, za nájom telocvične  ZŠ Š.Kluberta, peniaze boli schvaľované v rozpočte už, 
zmluva je ale čakalo sa na tie reálne súťaže, čiže sa to aktualizovalo 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 

Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2017 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie zmluvne dojednanej dotácie na 
prenájom športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča (v súlade s § 14 ods. 3 VZN mesta Levoča 
č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – transfer pre šport a telovýchovu - nájom ZŠ, Námestie Štefana 
Kluberta 10, Levoča v predpokladanej sume:  
1. TJ Javorinka 1 000 €  
T: ihneď                                   Z: RNDr. Gerčáková 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 
 

 



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

Mgr. Lazorová – je tu návrh na zvýšenie členského príspevku o 30 centov na obyvateľa,  
- v r. 2015 a 2017  bol uzn. MZ  schválený  členský príspevok vo výške 0,50 eur 

na obyvateľa plus 3%  zo zazmluvneného projektu,   
- teraz správna rada schválila členské  vo výške 0,80 eur na obyvateľa  a VZ to 

schválilo,  ročne to spôsobí navýšenie o 4 440 eur 
 
JUDr. Budziňáková – pýtala som sa  na čo by sa mohlo čerpať, tak bolo povedané, by sa mala 
robiť z toho Sadová ulica  
 
p. Čurilla – ja mám iný názor, toto má slúžiť na rozvoj mikroregiónu, tá Sadová ul. viem, sú 
tlaky obyvateľov, treba ju robiť, ale  že toto vyriešiť cez MAS, bol by som opatrný, to je  
riadna rekonštrukcia klasickej cesty, nehnevajte sa, nepokladám to za šťastné, 
- treba sa orientovať na rozvoj CR, mali by sme, 
- podľa mňa  napr. tú informačnú kanceláriu robiť, nie Sadovú ul. lebo to nie je v súlade 
s rozvojom regionu, 
- viem, Sadová je zlá, treba opraviť, ale nie v rámci rozvoja regionu 
 
Mgr. Lazorová – je tam napojenie na turistický chodník, začína trasa 
 
JUDr. Budziňáková – cez MAS-ku je veľká šanca uspieť v tom projekte, predrokované 
 
Mgr. Lazorová – nové smerovanie   IK je potrebné  , ale potrebujeme  aj priestory 
 
p. Čurilla – myslím, že máme dosť priestorov, napr. ten čínsky predaj v budove kina, to sú 
priestory 
 
JUDr. Budziňáková – budeme tlačiť na MAS-ku aby dala aj na IK 
 
Mgr. Rusnáčiková -  nastavenie financovania je zlé, lebo máme iba 1 hlas, taký ako každá iná 
malá obec 
 
Mgr. Rusnáčiková – neporovnateľné to je, áno, je rozdiel keď zaplatí obec  členské za 400 
obyvateľov a naše členské,  my sme lídrom 
 
JUDr. Budziňáková – máme záväzok  aj voči tým  obciam okresu, sami by to nezvládli, 
budeme rokovať s ňou ešte, toto je schválené  

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  MAS  LEV, o.z. členské 2018 - 2023 

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

 
12. Projekt „Dom meštiansky, NMP č. 50 v Levoči“ 
13. Projekt „Dom meštiansky, NMP č. 51 v Levoči“ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová – predkladám návrh na podanie žiadosti  o spolufinancovanie projektov na 
obnovu objektov NMP 50 a 51 
 
JUDr. Budziňáková – sú to dva domy podľa katastra 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Projekt „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, ÚZPF č. 

2939/1 – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR  odporúča  MZ schváliť  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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Projekt „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, ÚZPF č. 

2939/1 – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča MZ schváliť 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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Projekt „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 

2940/1 – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča  MZ schváliť  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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Projekt „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 

2940/1 – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča MZ schváliť 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. Budziňáková 

 
14. Projekt „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho  zapojenie 

do infraštruktúry mesta Levoča“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám návrh na predloženie projektu  na zabezpečenie  komplexnej 
projektovej prípravy  pre  obnovu celého hradobného systému 
 
JUDr.- Budziňáková – hradobný systém má svoj potenciál 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Projekt „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 

mesta Levoča“ 
 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť  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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Projekt „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 

mesta Levoča“ 
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča  MZ schváliť 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. Budziňáková 



15. Projekt „Prírodné klenoty pohraničia, Ochrana ohrozených 
druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno 
prírodných atrakcií miest Starý Sacz a Levoča – inovačné 
náučné chodníky v lok. Miejska Góra a Levočská Dolina“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám vstup do projektu cez Interreg, s poľským mestom Starý 
Sacz  
 
p. Čurilla – ideme sa uchádzať ? či ako? Lebo  to bolo už prezentované tak, že to ideme 
robiť 
 
Mgr. Lazorová -  už sme ho podali 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 32 
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  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť  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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 33 
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  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť 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 
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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 34 
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  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Budziňáková 

 
16. Projekt „ Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, Košická ul. 

č. 26 a súvisiace stavebné úpravy a povrchov a jej okolí- II. 
etapa“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predkladám vstup do projektu na II. etapu Košickej brány 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Projekt „Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, Košická ul. č. 26 a súvisiace 
stavebné úpravy a povrchov a jej okoli (ÚZPF č. 2888/1) – II. etapa“ 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť  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. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Projekt „Rekonštrukcia fasády objektu Levoča, Košická ul. č. 26 a súvisiace 
stavebné úpravy a povrchov a jej okoli (ÚZPF č. 2888/1) – II. etapa“ 

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

 



17. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k zmluve 
o dielo uzatvorenej dňa 2.8.2017 medzi Mestom Levoča a spol. 
Stavebná prevádzkareň, s.r.o. Levoča na PRáCE NAVIAC 
v celkovej výške 5530,74 eur s DPH 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – mesto má schválenú zmluvu so Stavebnou prevádzkarňou na 
rekonštrukciu podkrovných priestorov v ZUŠ, pri realizácii  vyšli práce naviac – kúrenie, 
teplá voda uzávery, po  odkrytí stropu musela sa posúvať oceľová časť, pod podlahami  
bola súť, nerovnosť, materál na vyrovnanie, osadili sa už aj dva kusy okien v tejto časti, 
zrealizovala sa zámena položiek svietidiel podľa požiadaviek vedenia ZUŠ 
 
JUDr. Budziňáková – boli nejaké otázky pri rozpočte, a spomenulo sa tu, že na cestu Za 
sedriou bola povedaná suma 50 tis.eur a teraz v rozpočte je tam 100 tis. eur, že je to 
neprimerané k Ruskinovskej ceste 
 
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila na mape ktorá časť úseku cesty sa mala pôvodne robiť 
za tú menšiu sumu, ale oni si budú robiť  časť cesty sami, a my sa iba napojíme od tejto 
časti až okolo vodojemu, aby sa to urobilo už celé 
 
p. Čurilla – na cestu Za sedriou ste dali 100 tis. eur a Ruskinovskú  ste posunuli 
s viazaním na  predaj Plantáže 
 
Ing. Pitoráková – ja neurčujem poradie, predkladá ho vedenie 
 
JUDr. Budziňáková – tiež tu boli otázky, že v rámci Štúrovky sa má robiť aj cesta pri 
Rovderovi 
 
Ing. Pitoráková – áno, bude sa tam robiť, ale nie pri Tancárovi, on má cestu, ale iba pri 
Rovderovi úsek 

- Chceme  aj horskú vpusť, riešime to, zisťujeme dažďové vody, je tam veľa faktorov 
ktoré vstupujú, naše veľké nešťastie je, že nemáme delenú kanalizáciu 

- A prečo sa dostala Za sedriou pred Ruskinovskú to ja neviem 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 37 
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   proti     zdr   
 
MR  odporúča  MZ schváliť uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.  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.  Budziňáková 

 



18. Informácia o vydaní doplnku č. 17 k Organizačnému 
poriadku  MsÚ Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – predkladám informáciu o doplnku č. 17 k organizačnému poriadku, jedná 
sa o zriadenie funkcie prednostu, aktuálne neobsadená 
 
JUDr. Budziňáková – nemám zatiaľ návrh na obsadenie, 

- Ochrana osobných údajov od mája 2018 bude komplexne riešená, to by mal 
podľa mňa riešiť prednosta, a tiež elektonizácia  verejnej správy je toho veľa, 
zatiaľ nič nefunguje, vláda zatiaľ nemá certifikované softwary, budeme to 
riešiť, 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 17 k organizačnému poriadku Mestského úradu 

Levoča.     
Hl. za  5 proti  0   zdr  0 

 
MR 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.  Budziňáková 
 

19. Návrh na voľbu člena mestskej rady 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – po zániku mandátu pána Drahomireckého  nebol zatiaľ nikto prevolený 
 
JUDr. Budziňáková – máte nejaké návrhy? Viem, že bol  p. Dunčko vtedy navrhovaný 
v MZ 
 
p. Čurilla – tá situácia, ktorá teraz nastala, tak podľa mňa by mal tu teraz byť pán Cvoliga  
a zodpovedať sa 
 
JUDr. Budziňáková – v MZ poslancom ostáva, ale v MR už nechce byť 
 
Mgr. Babej  - spomínali sme, že by mal byť niekto za nezávislých, p. Rosina sa spomínal 
 
JUDr. Budziňáková – on mal záujem sám, ale treba sa opýtať  p. Dunčka, dajte mi vedieť 
do MZ, nechcem aby sme sa  naťahovali 

- Dávam hlasovať, zatiaľ bez  mena 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Návrh na voľbu člena mestskej rady.     

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
MR odporúča MZ  zvoliť za člena mestskej rady ..................................... 
T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                         JUDr.  Budziňáková 



20. Informácia o zmene  na poste zástupcu primátora mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – zástupca primátora PhDr. Cvoliga bol odvolaný, a menovaná  do funkcie 
zástupkyne bola JUDr. Budziňáková, primátorovi mesta  mandát trvá, potom po jeho 
odchode bude JUDr. Budziňáková  v plnom rozsahu zastupovať primátora mesta, od toho 
dňa jej bude patriť plat podľa zákona 253/2004 , 

- Predkladáme návrh, aby  bol plat ako terajší primátor mesta 
 
JUDr. Budziňáková – avizoval  odchod ku dňu 12.12., ak tak neurobí, tak  mu zanikne  ku 
31.12. automaticky, a potom sa ja ujmem 
 
Mgr. Babej – plat zákonom garantované minimum, plus hneď takto na začiatku  o 40% 
zvýšenie, či to po tom všetkom  takto  začneme? Či to nebude na škodu 
 
Ing. Lisoňová – podľa môjho názoru, či to nemá byť viacej to percento, lebo bude plniť úlohy 
dvoch hlavných  predstaviteľov mesta, primátora aj zástupcu 
 
Mgr. Babej – no ale bude prednosta tu ešte, 

- Ja nehovorím za seba, ale taká je mienka v Levoči, ešte len prišla a už má 40%, 
politicky nie je to dobré vnímané už teraz, bude ešte horšie 

 
Mgr. Rusnáčiková – teraz boli dvaja na plný úväzok 
 
JUDr. Budziňáková – prvý mesiac budem mať  ako mal zástupca, nie ako primátor, ale je to 
náročné naozaj, mám plný program, ja nebudem vôbec s rodinou, s prihliadnutím, že 
zodpovednosť nesiem úplne rovnakú, časovo je to skutočne veľmi vyťažujúce aj mimo 
riadneho času v úrade, v osobnom voľne 
 
Bc. Komara – kedy sa  prejednáva plat raz ročne? 
 
Ing. Lisoňová – to už neplatí, plat je zo zákona 
 
JUDr. Budziňáková – pre mňa je dôležité, aby ste si tú myšlienku vy osvojili, a vy ju aj ďalej 
vlastne šírite 
 
Mgr. Babej – ja hovorím voči verejnej mienke, nemám iný návrh, ale tak to cítim 
 
JUDr. Budziňáková – vždy sa musí o niečom hovoriť, chvíľu sa bude hovoriť tak či tak 
 
p. Čurilla – primátorovi ide plat kým sa nevzdá? 
 
Ing. Lisoňová – áno, teraz ale čerpá dovolenku 
 
p. Čurilla – prečo sa nevzdal ku 1.12.? 
 
Ing. Lisoňová – nemusel sa vzdať, má na to 30 dňovú lehotu, 

- Ale toto vzdal či nevzdal nerieši situáciu o plate zástupkyne 
 
p. Čurilla -  vedúca finančného tu spomínala, že odchod vedenia stojí 30 tis. eur, to čo je? 



 
Ing. Lisoňová – sú tam zákonné nároky súvisiace s odchodom, aj odvody, odchodné, 
nevyčerpaná dovolenka, 
 
JUDr. Budziňáková -  
 

 
21. Určenie platu zástupkyni primátora plniacej úlohy primátora 

mesta v plnom rozsahu 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
22. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 v znení VZN č. 

2/2015 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

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

2/2015 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
24. Záver 
 

Zástupkyňa primátora sa poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila  24. 
zasadnutie MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Lorko     ............................................. 
 
Bc. Ľubomír Komara        ............................................. 
 
 
 
V Levoči dňa  4. decembra 2017 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
         


