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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z  35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  22. februára 2018 
 

Prítomní: poslanci MZ podľa prezenčnej listiny, zástupkyňa primátora mesta, prednostka 
MsÚ,  vedúci oddelení MsÚ podľa prezenčnej listiny, riaditelia PO  a RO mesta 

Program: podľa pozvánky 

Otvorenie 
Na úvod vystúpila moderátorka  pani Janka Hospodárová, ktorá prítomných v sále 

privítala, oboznámila s priebehom udalostí a vyzvala zástupkyňu primátora mesta JUDr. 
Lýdiu Budziňákovú na oficiálne otvorenie  slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
Taktiež  predstavila  hudobné telesá v podaní  opernej speváčky Michaely Sušinovej 
v doprovode Symphonic News Quartet,  ktoré toto slávnostné popoludnie po celý čas  
sprevádzali a kultúrne obohatili. 

 
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková privítala otca biskupa, pána 

dekana, poslancov PSK, poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov MsÚ, laureátov 
na ocenenia, ich príbuzných a všetkých prítomných hostí v divadelnej sále mestského divadla, 
zároveň  ospravedlnila  meškanie pána  predsedu  PSK PaedDr. Milana Majerského                 
a riaditeľa  úradu PSK  PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, a oficiálne otvorila  slávnostné zasadnutie  
mestského zastupiteľstva. 
 
Príhovor zástupkyne primátora mesta 

Zástupkyňa primátora mesta  predniesla slávnostný príhovor, ktorý  tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Udelenie  ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA LEVOČA 
 

Zástupkyňa primátora mesta  odovzdala  Nadii Conway najvyššie ocenenie mesta,  
ktorým je  „Čestné občianstvo mesta Levoča“  a spolu s prednostkou MsÚ JUDr. Luciou 
Babejovou jej odovzdala Pamätnú listinu a vecné dary a vyzvala ju,  aby sa podpísala do  
Pamätnej knihy mesta Levoča. Cena jej bola udelená za šírenie dobrého mena mesta Levoča 
doma i v zahraničí, za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu a kultúry pri organizovaní 
kultúrneho festivalu vážnej hudby  Levočské babie leto.  
 Ocenená Nadia Conway  z rúk zástupkyne primátora prevzala dary, podpísala sa do 
knihy a vyjadrila  srdečné  a vrúcne poďakovanie, a keď  na otázku  moderátorky  aké má 
v tejto chvíli pocity  odpovedala  slovami „ja milujem Levoču“  vyslúžila si od obecenstva 
obrovský aplauz. 
 
Udelenie  CENY MESTA LEVOČA 
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Moderátorka  oznámila prítomným, že  Cena mesta Levoča bola od r. 2000  udelená 
34 krát, a dnes bude toto ocenenie odovzdané 8 laureátom.  
 
MVDr. Antonovi Drahomireckému in memoriam – za vynikajúce tvorivé výkony, 
významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti v prospech mesta 
Levoča ako poslanca MZ v Levoči počas 5 volebných období 
 
Rudolfovi Labusovi – za rozvoj športu a prínos pre mesto Levoča v cestnej cyklistike 
 
Vincentovi Lafkovi in memoriam – za rozvoj športu  a prínos pre mesto Levoča v hádzanej 
 
Andrejovi Lukošíkovi – za rozvoj športu a prínos pre mesto Levoča v hádzanej 
 
Jánovi Milčákovi – za jeho celoživotnú prácu spisovateľa a jeho významný prínos v oblasti 
duchovného, kultúrneho a umeleckého rozvoja spoločnosti, šírenie  dobrého mena nášho 
mesta doma i v zahraničí 
 
Eve Spalekovej – za profesionálnu, odbornú, vedeckú, výstavnú, publikačnú a dokumentárnu 
činnosť, poskytnutú pri záchrane kultúrneho dedičstva a reštaurovaní hlavného oltára 
v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, ale aj ostatných gotických oltárov v historickom prostredí 
Spiša a tiež za sprístupňovanie poznatkov dejín umenia v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 
 
Spoločenstvu Pavol – za významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti a duchovnom 
a kultúrnom rozvoji mesta a jeho obyvateľov 
 
Miroslavovi Jaškovi – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za vynikajúce 
výsledky v oblasti zdravotníctva a rozvoj Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, člena skupiny 
AGEL SK 
 
 Zástupkyňa primátora mesta  postupne jednotlivo každému  z ocenených v tejto 
kategórii  odovzdala  ocenenia, vecné dary a vyzvala  ich, aby sa podpísali do pamätnej knihy 
mesta Levoča. Keďže  ceny boli udelené aj  občanom, ktorí už žiaľ nie sú medzi  nami,  
ocenenia  za nich prevzali  rodinní príslušníci.  Jednotliví  ocenení  po prevzatí  cien  srdečne 
poďakovali. 
 
Udelenie  CENY PRIMÁTORA MESTA 
 

Moderátorka  informovala prítomných, že Cena primátora bola  od r. 2000 udelená 44 
krát, dnes bude táto cena odovzdaná 5 občanom. 
 
Imrichovi Bajlovi – za vynikajúce výsledky vo verejnoprospešnej činnosti v prospech 
občanov mesta keď pôsobil ako prednosta Obvodného úradu v Levoči v rokoch 1991-1996 
a ako poslanec Mestského zastupiteľstva. 
 
Janke Dolanskej – za prínos v organizovaní charitatívnych, dobročinných podujatí na území 
mesta a za pomoc osobám s autizmom 
 
Rudolfovi Fľakovi – za dlhodobé  účinkovanie v Dychovej hudbe mesta Levoča a účasť na 
kultúrnych vystúpeniach nielen doma, ale i v zahraničí. 
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Václavovi Trnkovi – za vynikajúce športové výsledky v kolkoch a získanie strieborných 
medailí na Majstrovstvách Európy v kolkoch, ktoré sa konali minulý rok v Srbsku. 
 
Petrovi Krupovi -  ako  výtvarníkovi, autorovi a vystavovateľovi prác v oblasti maľby, 
grafiky, drevorezby, keramiky a fotografie, aj za šírenie dobrého mena mesta Levoča doma 
i v zahraničí. 
 
 Zástupkyňa primátora mesta  postupne, jednotlivo každému z ocenených v tejto 
kategórii  odovzdala  ocenenia, vecné dary a vyzvala ich, aby sa podpísali do pamätnej knihy 
mesta Levoča.  Ocenení  prevzali ceny, podpísali sa do knihy a poďakovali sa. 
 
Záver 

JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 35. 
slávnostné zasadnutie MZ v Levoči. 
 
 
 
 

 
 

 
 


