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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  15. februára 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila 34. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť Bc. 
Ľubomíra Komaru,  Ing. Miroslava Vilkovského, MBA a p. Miroslava  Dunčku.  Navrhla 
členov návrhovej  komisie,overovateľov zápisnice a určila zapisovateľku. Oboznámila 
prítomných s programom podľa pozvánky s doplnením  jedného bodu a to „Informácia 
k zrušeniu RLP v mesta Levoča“. Následne vyzvala poslancov  na možnosť doplnenia 
programu, a keďže nikto nemal žiaden návrh, dala hlasovať.  

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ  s doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 10 proti  0 zdr1  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Babej, Anna Kravecová, JUDr. Lucia 
Babejová. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  MUDr. Jana Suráková, PhDr. Ľubomír Vira. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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2. Kontrola plnenia uznesenia 
JUDr. Babejová –vyhodnotila všetky uznesenia, ktoré boli prijaté na poslednom MZ  ako 

splnené 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási do diskusie dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 11 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 33. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 

 

3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 
2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
JUDr. Budziňáková – vítam medzi nami  zástupcu OO PZ Levoča  Mgr. Filipa, ktorému 
odovzdávam slovo  
 
Mgr. Filip – písomný materiál vypracoval riaditeľ OO PZ, dnes  tu nemohol byť prítomný  
preto   mi dovoľte, aby  som ako jeho zástupca  odprezentoval  túto správu  o bezpečnostnej 
situácii  nášho územného obvodu za r. 2017,   

- Bezpečnostná situácia je stabilizovaná v služobnom obvode, štatistické  ukazovatele  
sú  uvedené v písomnej správe, vidíte tam  nárast, pokles, 

- Personálne stavy na OO PZ máme taktiež stabilizované, 
- Rád si vypočujem od vás podnety, návrhy čo by sme mohli ešte vylepšiť  v rámci 

našich možností 
 

MUDr. Ščurka – chcem sa opýtať či viete povedať  ako je to po otvorení dialnice, či  to 
znížilo počet nehôd v okrese, lebo to dosť aj súvisí  s tým terajším zrušením RLP 

 
Mgr. Filip – po otvorení  dialnice v r. 2016  sa výrazne znížil tranzit aj nehodovosť s ťažkými 

zraneniami, nemám tu ale presné štatistické ukazovatele, ale výrazne sa znížil počet 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – spolu s MsP sme  spolupracovali aj s OO PZ, a žiadali sme  

o spoluprácu,  o vykonávanie meraní rýchlosti v niektorých úsekoch, či už v smere 
z Levoče na Závadu, alebo na Okružnej ulici, ja chápem aj vás,  vaše obmedzenia, ale 
bolo by  treba zakúpiť  tie merače tu pre naše územie 

 
Mgr. Filip -  meracie zariadenie  spravuje  ODI, a je pre celý  okres Poprad, čiže koluje po 

celom okrese,  my nemáme v stave žiadny merač rýchlosti, a ten ktorým sa aj tu 
vykonáva meranie   nie je technicky stavaný na meranie napr. na Okružnej  či Vysokej 
ulici 

 
JUDr. Budziňáková -  ja sa chcem poďakovať  polícii za spoluprácu s mestom, 
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-  Obracajú sa na mňa ľudia  vo veci  poukazovania na   veľmi rýchle jazdy hlavne  
vodičov rozvozu pizze a tiež  vozidlá  taxislužby 

 
Mgr. Filip  - áno, máme také informácie z mesta, a v rámci našich  technických   možností 

riešime  čo sa dá, aj bez tej techniky,  sme v spolupráci s ODI v PP, oni chodia merajú, 
ale nedá sa všade všetko  pokryť, venujeme sa tomu 

 
p. Kravecová – ja chcem upozorniť na rýchlosť na sídl. Západ, a ešte tam aj chýbajú 

prechody, vodiči nerešpektujú rýchlosť, treba  iniciatívu, previerky 
 
Mgr. Filip – v rámci  našich  možností riešime sídl. Západ, vieme že tam je aj problém 

s parkovaním 
 
Mgr. Ogurčák –  zaujíma ma aká je trestná činnosť školopovinných detí? A ako je to 

s alkoholizmom u mladistvých ? 
 
Mgr. Filip – štatistické ukazovatele   zamerané na mladistvých  nemám, ale môžem povedať, 

že to nie je vypuklá nápaditosť, no vždy sa objavia nejaké problémy  tých skupín 
mladých, ale máme ich podchytených , tie vypuklé  skupinky 

- Alkoholizmus mladistvých, nemáme zaznamenané priestupky na tomto úseku 
 

JUDr. Budziňáková -  ďakujem  zástupcovi OO PZ, ak už nemáte žiadne otázky, dávam 
hlasovať 

 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017 

Hl. za 14 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ  berie na vedomie  Informáciu o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017.                                        
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta       
 

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

Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Levoča 

Predaj nehnuteľnosti – spol. Arprog a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký – táto zmena súvisí so žiadosťou od spol. Arprog, ale keďže naše zásady 

hospodárenia  neumožňujú  predaj lesných pozemkov, predkladáme návrh na zmenu 
zásad tak ako je uvedené v písomnom materiály, čiže vo výnimočných prípadoch to 
bude možné s tým, že máme k tomu dve obmedzenia a to výmera max. do 10 000 m2 
a kúpna cena že bude podľa znaleckého posudku, ktorý bude na náklady žiadateľa 

 
p. Rosina – článok 17 zásad  neumožňuje predaj lesných pozemkov,  

- ako toto prispeje  k zabezpečeniu úloh  mesta ? 
 
Mgr. Drahomirecký -  neumožňujú to naše zásady, preto  dávame návrh na ich zmenu 
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- Zámerom je  vybudovať novú zjazdovku, čím vznikne zvýšenie návštevnosti,  
zvýšenie bezpečnosti pre deti,  sánkovacie  trate, 

- Je tam  presne definovaný  verejný záujem, je to v súlade so záujmami mesta, hlavne 
šport 
 

MUDr. Papcun – poprosím ukážte to na záberoch, nákresy, mapy 
 
JUDr. Budziňáková  – sklon zjazdovky bude jemnejší, oni vlastne stočia terajší detský vlek 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  je potrebné preto meniť naše zásady? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno 
 
JUDr. Budziňáková – nebudeme predávať lesné pozemky v princípe,  iba vyslovne na účl 

nejakej stavby, ako v tomto prípade, je to potrebné, ten detský svah je strmý, rýchly,  
keď to stočia bude to bezpečnejšie 

 
Jeseňák, M.A. – prečo predať? Nie je riešením im to  dať do nájmu?  
 
Mgr. Drahomirecký -  pôvodne bol taký náš návrh, ale im neumožňujú ich  predpisy 

investovať do prenajatých pozemkov 
 
Jeseňák, M.A. - veď tak ako my vieme zmeniť naše predpisy tak aj oni si môžu zmeniť tie 

svoje, nie je ešte priestor na rokovanie s nimi? 
 
JUDr. Budziňáková – oni  vyslovene žiadali o kúpu pozemku 
 
Mgr. Drahomirecký – máme aj stanovisko správcu lesov,  o ktoré sme požiadali naše LML, 

oni podotýkajú, aby sa  lesné pozemky nepredávali ale prenajímali, 
- Arprog  chce kúpu, nie nájom 

 
JUDr. Budziňáková – oni argumentujú tým, že aj ostatné zjazdovky  majú vo vlastníctve,  

- No ak neprejde hlasovaním predaj, budeme  s nimi rokovať o nájme, ich dosť tlačí aj 
čas, chcú  aby do novembra to  mohli mať hotové 
 

p. Čurilla –  všetci sa zhodneme, že radi podporíme rozvoj, ale že budeme viazaní predať za 
cenu znaleckého posudku? Dneska znalci sú schopní všetkého,  to môže byť  v ZP aj 
nereálna  suma 

 
JUDr. Budziňáková -  máme už  doručený ZP 
 
Mgr. Drahomirecký – včera nám bol doručený ZP, všeobecná hodnota lesného pozemku 

s výmerou 5281m2 je stanovená na 737 eur,   posudok  sa skladá z troch cien, dve 
ceny sú všeobecná hodnota lesného porastu,  tam sú tie sumy vyššie, ale  Arprog nemá 
záujem kupovať  drevo, chcú aby to drevo ešte pred predajom bolo vyťažené  
spoločnosťou LML,  a majú záujem odkúpiť iba lesný pozemok, tam je hodnota 
pozemku určená na 14 centov za m2, dohromady  je to 737 eur 

 
p. Rosina – cena lesa sa predáva za 0,5 eur/m2, 

- vlek v Závade roky  takto fungoval v nájme, 
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- im nevyhovuje meniť svoje predpisy, a nám vyhovuje  meniť? 
- nepredávať  pozemky a bodka 
 
MUDr. Ščurka – terajšie  lyžiarske stredisko  je na vlastnom? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno 
 
MUDr. Ščurka -  keď oni sú vo vlastnom, a teraz len chcú zlepšiť kvalitu toho strediska,  

zlepšiť bezpečnosť, podmienky, a my budeme im teraz  blokovať? Je to čudné pre 
mňa 

 
PaedDr. Repaský – rozvoj rezortu áno, chceme nech  napreduje, ale mesto sa tiež musí 

správať podnikateľsky, toto je smiešna suma, veľmi, nesúhlasím, veď to budú na 
podnikanie používať, 

- Ja dávam návrh stiahnuť to celé dnes, a rokovať ešte s nimi, lebo chceme pomôcť 
napredovať, no nie za 700 eur 
 

JUDr. Budziňáková – pýtali sme sa naozaj o ten nájom, ale ich rozhodnutie bolo zreteľné  
jednoznačné, že to chcú kúpiť, preto predkladáme  to, čo žiadajú,  

- Druhá rovina je ešte cena, volala som  s p. Vančurom ešte  pred zasadnutím, pýtala 
som sa na cenu vyššiu ako je ZP, povedal že nie 
 

PaedDr. Repaský – ja dávam poslanecký návrh stiahnuť to z rokovania a vyvolať rokovania 
 
Ing. Babej J. – ten ZP vypracoval  nejaký odborník, tak prečo to spochybňovať 

- A tú  drevnú hmotu  chcú aby naše LML vyťažili, 
- Z hľadiska bezpečnosti to treba podporiť, ide o deti, 
- Mne to nevadí, ani  za tú cenu 

 
Jeseňák, M.A. – vnímam to ako nebezpečný precedens, námestie a lesy sú to najhodnotnejšie 

čo v Levoči máme,  
- Nemyslím si, že toto je dostatočný dôvod spraviť  ten predaj lesov kvôli časti 

zjazdovky, ja som aktívny lyžiar  a nezdá sa mi, že to nejak zásadným spôsobom 
pomôže, ani že to  nejako zásadne zvýši návštevnosť, to je veľmi naivná predstava 

- Ja odporúčam záporne sa vyjadriť ohľadom kúpy 
 

Mgr. Ogurčák – ja sa nato pozerám úplne inak,  je to zmena zásad v rámci mesta, je tu nízka 
ponuka ceny,  ide o zatraktívnenie rezortu LD, ja to podporím, i keď  nesúhlasim s tou 
nízkou cenou, myslím si, že to zatraktívni rezort, zvýši sa bezpečnosť, treba to 
podporiť 

 
MUDr. Suráková – nesťahujme to z programu dnes 
 
Ing. Tancár – ja by som len potvrdil to naše stanovisko, aby sme si zachovali vlastnícky 

vzťah, ale keď už predávať, tak predať dohodou  aj včetne  hodnoty porastu, lebo 
nakoniec to spôsobí, to, že sa budeme podieľať na trvalom odlesnení, to je presný 
opak,   na čo máme my predmet činnosti, to je problém,  

- Čiže vzrástla by  cena, lebo hlavná cena je cena porastu, tá je podstatne vyššia ako 
cena  pozemku 
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p. Rosina – spomína sa tu bezpečnosť detí, kvalita lyžovania, ale to je všetko v rukách 
podnikateľa, jeho zodpovednosť,  
- od nás si pýta pozemok za facku, 
- my zastupujeme mesto,  musíme  hájiť naše záujmy, nie jeho záujmy 

 
Ing. Babej J. – sú to vplyvy na rozvoj cestovného ruchu, aj  toto patrí do CR, mesto nech 

rokuje ďalej s nimi, hľadať cestu treba 
 
Jeseňák, M.A. – hlavným argumentom je bezpečnosť detí a zatraktívnenie rezortu? A to keď 

by bol nájom pozemku tak bude iná  bezpečnosť?  To snáď nie,  predávať je totálny 
nonsenz, je to ekonomicky nevýhodné, úplne zbytočné 

 
PaedDr. Repaský – deklarujeme, že chceme pomôcť, ale ide o jednoduchú vec, chceme aby 

bola dohoda, rokovať s nimi ďalej o cene, nič nás neviaže  k cene ZP, je to obchod, 
predaj, biznis 

 
JUDr. Budziňáková -  v návrhu  tej kúpnej zmluvy je ešte to právo spätnej kúpy, čiže 

v prípade, ak by prestali byť zjazdovkami, mesto má právo požiadať  a vrátiť späť za 
rovnakú cenu, tá cena sa v takýchto situáciách potom neskôr zíde 

- Dobre, tak máme tu poslanecký návrh p. Repaského, dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  – poslanecký  návrh 

Hl. za 5 proti  1 zdr 7 nehl. 1 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ  neschvaľuje poslanecký návrh  PaedDr. Ľubomíra Repaského – stiahnuť z rokovania 
bod programu o zmene zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta  a o predaji  
lesných pozemkov pre spol.Arprog a.s., a dodatočne jednať s firmou o výhodnejších 
podmienkach pre mesto Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 
 

JUDr. Budziňáková – konštatujem, že tento návrh neprešiel, takže ideme hlasovať o zmene 
zásad 

 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za 8 proti  5 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom 
znení v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, a to takto: 
Článok 17 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča, ktorý znie 
„Lesné pozemky Mesta nie sú určené na predaj“ sa mení nasledovne: 
„Lesné pozemky Mesta nie sú určené na scudzenie s výnimkou prípadov, ak prevod 
vlastníctva lesného pozemku je nevyhnutne potrebný na účel: 
a) vysporiadania vlastníckeho práva k lesnému pozemku nachádzajúcemu sa pod existujúcou 

stavbou postavenou v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo k nej priľahlému 
pozemku, alebo 
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b) vysporiadania vlastníckeho práva k lesnému pozemku v súvislosti so stavbou plánovanou 
na lesnom pozemku, ktorá prispeje k zabezpečeniu plnenia úloh Mesta v záujme 
spoločenského a ekonomického rozvoja a zároveň 

takýto lesný pozemok bude určený na iné účely ako na plnenie funkcií lesov na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o jeho dočasnom vyňatí 
alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov. Výmera prevádzaného lesného pozemku podľa 
predchádzajúcej vety tohto ustanovenia nesmie presiahnuť 10 000 m². Minimálna 
východisková cena prevádzaného lesného pozemku podľa tohto ustanovenia nesmie byť 
nižšia ako cena určená znaleckým posudkom vypracovaným pre tento prípad na náklady 
nadobúdateľa. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
JUDr. Budziňáková – konštatujem, že  uznesenie je schválené, a teraz ideme hlasovať 

o predaji nehnuteľnosti pre Arprog podľa predloženého návrhu s tým, že tam kde je 
uvedené „podľa ZP“ bude doplnená už konkrétna cena  a to 737 eur, 

- čiže tento návrh ktorý je tu, je cena  bez porastu, ak by to prešlo,  porast musia vyťažiť 
naše mestské lesy 
 

Ing. Babej J. – môžem ešte k tomu dať poslanecký návrh? 
 
JUDr. Budziňáková – áno 
 
Ing. Babej J.- tak ja by som teda ešte dal návrh, aby sme to  predali s tou cenou porastu 
 
Mgr. Drahomirecký -  celá cena by bola 3741 eur 
 
JUDr. Budziňáková – čiže máme poslanecký návrh, aby to bolo za celkovú cenu pozemku 

s porastom za 3741 eur, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti – poslanecký návrh 

Hl. za 6 proti  5 zdr 3 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Ing. Jána Babeja – predaj lesného  pozemku pre spol. 
Arprog a.s. za cenu podľa znaleckého posudku  aj s cenou porastu, t.j. za  celkovú  cenu 3 741 
eur. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 
JUDr. Budziňáková – konštatujem, že ani tento návrh neprešiel, takže budeme hlasovať 
o návrhu predkladateľa , čiže  bez porastu za celkovú cenu 737 eur 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 0 proti 7  zdr 7 nehl. 0 =  n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 7013/53 - lesný pozemok s výmerou 5281 
m2, k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok s výmerou 6 
033 765 m2, k. ú. Levoča na podklade geometrického plánu č. 209/2018, vyhotoveného Ing. 
Pavlom Kostelníkom (IČO: 41 686 187) dňa 02.02.2018 (ďalej len „Predmet kúpy“), pre 
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spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 
168 335 za kúpnu cenu vo výške 737,00 eur, stanovenú Znaleckým posudkom č. 7/2018 
z 12.02.2018, vypracovaným Ing. Viktorom Weiserom, znalcom v odbore lesníctvo, Mišíkova 
9, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 
že na prevádzanom pozemku kupujúci v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská Dolina 
vybuduje a bude prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, 
ako aj bezpečnosti tejto skupiny lyžiarov. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho 
využívať Predmet kúpy výlučne na účel vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre 
deti.  
Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení práva spätnej kúpy k 
Predmetu kúpy v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú kupujúci Predmet 
kúpy nadobudol, ktoré právo je predávajúci oprávnený uplatniť kedykoľvek v prípade, ak: 
a) kupujúci v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na 

Predmete kúpy nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, alebo  
b) predmet kúpy kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy prestane slúžiť účelu, 

na ktorý za ho predávajúci zaviazal využívať.  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
JUDr. Budziňáková – čiže konštatujem, že návrh neprešiel 

 
 

Predaj nehnuteľnosti – Dušan Suchý 
Mgr. Drahomirecký -  tento predaj sme už mali na rokovaní v MZ, ide o lok. Levočská 

Dolina, ZP je dodaný, máme tam zapracovanú podmienku zaplatiť ten rozdiel čo mesto 
uhradilo pri zámene pozemkov so Slovenským vodohospodárskym podnikom 

- bližšie vysvetlenie na mape, nákresy 
 

JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl.  0 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča, t.j. pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 7196/15 - ost. pl., s výmerou 288 m2 a pozemok označený novým parc. 
č. KN-C 7196/16 - ost. pl., s výmerou 36 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 36/2017, vyhotoveného dňa 10.10.2017, geodetom Ľudovítom Muránským, od 
pozemku parc. č. KN-C 7196/8 - ost. pl., s výmerou 354 m2, pre Mgr. Dušana Suchého, 
rod. Suchý, nar. 13.11.1944, trvale bytom: J. Francisciho č. 13, Levoča, za kúpnu cenu 
3 380,00 eur stanovenú znaleckým posudkom č. 245/2017 zo dňa 14.11.2017, ktorý vyhotovil 
Ing. Peter Turek, znalec v odbore stavebníctva, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný 
stavbou rekreačnej chaty vo vlastníctve nadobúdateľa – žiadateľa a priľahlá plocha – 
pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. Obsahom 
kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť finančný rozdiel v hodnote zamieňaných 
pozemkov vo výške 4 220,97 eur, ktorý mesto Levoča uhradilo pri zámene pozemkov so SR - 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – Ondrej Pollák 
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Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o odkúpenie pozemku  na Popradskej ceste, za 
účelom prístupu k domu,  podľa nášho názoru by  došlo k narušeniu uličnej čiary, preto   
naše oddelenie neodporúča tento predaj pozemku, je to blízko cesty,  

- tiež  majetková komisia aj MR  neodporúčajú 
 

PaedDr. Repaský – on to chce na parkovisko? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, ale je tam prístup aj zdola od Mengusovskej ulice 
 
JUDr. Budziňáková -  dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 6 proti  4 zdr 3  nehl. 1 = n e s c h v á l e n é 
MZ neschvaľuje3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať časť pozemku v lok. ul. 
Popradská cesta, k. ú. Levoča,  parc. č. KN-E 7164/2 – zast. pl., s výmerou cca 50 m2 podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Ondreja 
Polláka, rod. Polák, nar. 19.6.1989, bytom: Popradská cesta č. 914/13, Levoča, za kúpnu cenu 
20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie 
je možné využiť na žiadnu výstavbu samostatne stojacej stavby pre značnú svahovitosť, je zlý 
prístup k jestvujúcemu rodinnému domu a pred rodinným domom nie je možnosť parkovania, 
lebo sa nachádza v tesnej blízkosti cesty I/18, úpravou pozemku sa vylepší prístup do rod. 
domu a tým sa vyrieši aj problém s parkovaním motorových vozidiel pred cit. rod. domom.  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – Slávka Sámelová 
Mgr. Drahomirecký – v rámci procesu identifikácie pozemkov máme tu viac prípadov na 

vysporiadanie pozemkov, ktoré zasahujú v rámci užívania do mestského,  
- mesto ju vyzvalo, ona súhlasila s kúpou, bude tam zapracovaná aj odplata za užívanie 

pozemku tri roky spätne 
 

JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 1682 – zast. pl. a nádv., s výmerou 19 m2 , 
v lok. Železničný riadok, v k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
pre Mgr. Slávku Sámelovú, rod. Korabskú, nar. 30.09.1975, trvale bytom Rozvoj 1114/24, 
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je 
zastavaný stavbou garáže s. č. 1902  vo vlastníctve kupujúcej, t. č. zapísanej na liste 
vlastníctva č. 3855 k. ú. Levoča.  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti –Viktor Kaleja 
Mgr. Drahomirecký – ide o lok. Predmestie,  tiež zasahuje do mestského pozemku, bol 

vyzvaný, súhlasil, v tomto prípade ide o zámer, lebo ešte nie je GP, zároveň  požiadal 
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o splátky kúpnej ceny, a tiež  tu bude odplata za užívanie tri roky spätne, ak sa to 
schváli, znova to príde ešte do MZ na schválenie predaja 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 8 proti  0 zdr 5  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie - časť parcely č. KN-E 
7095/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 20 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre p. Viktora Kaleju, rod. Kaleja, nar. 28.10.1949, trvale bytom 
Predmestie 865/36, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2; v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že  
prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu s. č. 865 vo vlastníctve kupujúceho, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1336 k. ú. Levoča. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu 
v mesačných splátkach vo výške 20 eur/mesiac. Kupujúci zabezpečí vypracovanie 
geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – Jozef Hasaj 
Mgr. Drahomirecký – je to na Lesnej ulici, ide o majetkoprávnevysporiadanie, užíva časť 

mestského pozemku, majiteľ o tom nevedel, ale súhlasil s vysporiadaním, doložil GP, 
suma je podľa zásad so znížením z dôvodu svahovitosti, a tiež je tu odplata za 
užívanie tri roky spätne 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lesná: 
 - parc. č. KN-C 3415/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 2/2018, vyhotoveného dňa 09.01.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným 
úradom Levoča dňa 18.01.2018 pod č. G1-10/2018 z pozemku parc. č. KN-C 3415 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 1 777 m2 ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
- parc. č. KN-C 3433/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 19 m2 ;  t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,  
pre Ing. Jozefa Hasaja, rod. Hasaj, nar. 25.08.1972, trvale bytom Lesná 1641/6, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je 
zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúceho a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou oplotenia, nakoľko sa nachádza v jeho bezprostrednom susedstve. Kupujúci 
zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 22,75 eur, s dobou splácania 2 roky 
(22,75 eur x 24 mes. = 546 eur).  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
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Predaj nehnuteľnosti – Jaroslav Bašista 
Mgr. Drahomirecký – Vodárenská ul., tiež sa jedná o neoprávnené užívanie mestského 

pozemku, vyzvali sme ich, súhlasili s vysporiadaním,  je tu odplata za užívanie tri roky 
spätne 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 13 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Vodárenská - parc. č. KN-C 3426/3 
– zast. pl., s výmerou 39 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 64/2017, 
vyhotoveného dňa 05.01.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
18.01.2018 pod č. G1-7/18, z pozemku parc.  č. KN-E 1546/1 – trv. tr. porasty, s výmerou 
283 m2  ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Jaroslava Bašistu, rod. 
Bašista, nar. 30.06.1957 a Gabrielu Bašistovú, rod. Karasová, nar. 21.03.1955, obaja trvale 
bytom Vodárenská 1660/6, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve.   
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – Ladislav Huszthy 
Mgr. Drahomirecký – lok. pod Mariánskou horou, ul. Lúčna, tiež ide o neoprávnené užívanie 

mestského pozemku, súhlasili s vysporiadaním, doručili GP, a požiadali o zníženie 
ceny z dôvodu, že  oni na vlastné náklady upravili pozemok, odporúčame zníženú 
cenu z dôvodu svahovitosti, a tiež tu máme odplatu za užívanie tri roky spätne 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 11 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
MZschvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej: 
- parc. č. KN-C 8042/3 – trv. tr. porasty, s výmerou 67 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 57/2017, vyhotoveného dňa 04.01.2018 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 17.01.2018 pod č. G1-6/2018, z pozemku 
parc. č. KN-E 1547 - trv. tr. porasty, s výmerou 68 m2 ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 
4376 k. ú. Levoča; 
- parc. č. KN-C 7213/3 – zast. pl., s výmerou 2 m2 ; 
- parc. č. KN-C 7213/4 – zast. pl., s výmerou 1 m2 ; 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 57/2017, vyhotoveného dňa 04.01.2018 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 17.01.2018 pod č. G1-6/2018,  z pozemku 
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parc.  č. KN-C 7213/2 – zast. pl.anádv, s výmerou 7 161 m2 ; t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
pre Ladislava Husztheho, rod. Huszthy, nar. 12.03.1958 a manž. Tatianu Huszthyovú, rod. 
Vráblovú, nar. 30.12.1962, obaja trvale bytom Lúčna 1659/33, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu 
cenu 14 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že časť prevádzaných pozemkov je zastavaná 
drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, 
nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve.   
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – Marcela Horváthová 
Mgr. Drahomirecký – ide o Levočské Lúky, menovaná požiadala o kúpu pozemku pod 

rodinným domom, dom nie je zapísaný v KN, cena je podľa zásad, plus odplata za 
užívanie tri roky spätne 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl.  
MZ schvaľujepredaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - časť parcely č. KN-C 
3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 83 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale 
bytom Levočské Lúky 1133/49, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu vo vlastníctve kupujúcej. 
Kupujúca zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – lok. Poľná 
Mgr. Drahomirecký – obchodná súťaž je zverejnená  opakovane,  nemáme doručenú žiadnu  

ponuku,  preto  navrhujeme zrušiť uznesenie o vyhlásení súťaže 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:Zrušenie uznesenia 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
MZ ruší uznesenie č. 31 z 27. zasadnutia MZ konaného dňa 27.04.2017, ktorým bol 
schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Poľná - parc. č. KN-C 2756/4 – orná 
pôda, s výmerou 676 m2  formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky súťaže. 
T: ihneď     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – objekt NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký -  je vyhlásená obchodná súťaž,  je to už tretí krát inzerované,  zatiaľ 

nebola doručená žiadna ponuka 
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JUDr. Budziňáková -  obchodná súťaž beží  ďalej 
 

Predaj hnuteľného majetku – škridľa 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o škridľu z kostola  sv. Jakuba, sme vlastníkom, uloženú ju 

máme v HPZ, súťaž na predaj už bola  vyhlásená pôvodne za cenu  0,70 eur/ks, neskôr 
sme cenu znížili na 0,40 eur/ks, dačo sa predalo, ale málo, 

- teraz  navrhujeme  cenu 0,30 eur/ks alebo  ak by boli návrhy aj menej 
 

JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči - špecifikácia: 
- PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 
hrebeňová; 
- spotreba: cca 11,5 ks/m2; 
- vek: 15 rokov; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika; 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 
a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 0,30eur/ks; 

b) platba kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje 

nebezpečenstvo vzniku škody.   
d) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý 

predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa schváleného harmonogramu 
zasadnutí MZ; 

e) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ a s poznámkou 
„NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči alebo poštou 
na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

f) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
g) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
h) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so 

súhlasom mesta; 
i) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto oznámi na 

internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 
j) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
k) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky 

súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových 
zastávkach 
Mgr. Drahomirecký – ide o spoluprácu s firmou spol. euroAWK, ktorá by nám  vybudovala  

nové autobusové prístrešky na ul. Š.Kluberta a na Prešovskej ceste,  vybudovali by ich 
aj prevádzkovali, sadzby sú v súlade so zásadami, a recipročne požadujú  osadiť 
reklamné panely na sídl. Západ, na sídl. Pri prameni a na autobusovej  zastávke SAD 

- bližšie vysvetlenie na nákresoch, mapa, zábery 
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JUDr. Budziňáková -  rozmerovo budú menšie tie búdky ako terajšie sú 
 
Mgr. Drahomirecký -  máme tu ešte doplnené  v materiály aj  podmienku termínov, dokedy 

by to mali urobiť 
 
PaedDr. Repaský – súčasné  zastávky sú vo vlastníctve mesta? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, nikto ich nevedie v majetku 
 
PaedDr. Repaský -  aký dopad to bude? Aká reklama tam bude? 
 
Mgr. Drahomirecký – do reklamy vstupovať nebudeme, oni  idú podľa zákona o reklame 
 
p. Rosina – nebolo by lepšie keby to boli naše, aby sme  mali aj dosah na tie reklamy ? 
 
JUDr. Papcun -  reklamy musia byť v súlade so zákonom o reklame 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto nie je podnikateľský subjekt pre reklamu, ani na prístrešky 

nemáme vyčlenené v rozpočte žiadne prostriedky 
 
p. Rosina – nemáme, ale môžu byť,  mesto je podnikateľská činnosť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – nesúhlasím, ale je to súčasť biznisu, máme dve možnosti,  urobiť to za 

vlastné, alebo máme tu teraz  ich ponuku, že to urobia oni 
 
Mgr. Ogurčák – aké kritéria výberu boli, že kde to bude? Lebo  zastávka Levočské Lúky tam 

nie je  a pritom tam je problém, radšej umiestniť to tam 
 
Mgr. Drahomirecký – oni si sami vytýčili ktoré, oni to majú dobre zmapované, a hlavne aby 

to im vyhovovalo,  čo sa týka zastávky na LL, mesto  je v rokovaní s VÚC na 
vybudovanie normálnej zastávky, pracuje sa na tom 

 
Jeseňák, M.A. – ten uvedený príjem 805 eur je za všetky bilbordy? 
 
Mgr. Drahomirecký -  tri svetelné  vitríny a jeden bilbord 
 
Jeseňák, M.A. – sa mi to zdá veľmi málo, ceny sa pohybujú za bilbord oveľa vyššie, 500 eur 

za jeden by bolo pre mňa prijateľné, toto je smiešne 
 
Mgr. Drahomirecký – v súlade so zásadami sú tie ceny vypočítané 
 
PaedDr. Repaský – ak reklamná spoločnosť ide stavať autobusové zastávky, tak im ide 

o reklamu, je to biznis, to mesto požiadalo že chce zastávky? 
 
Mgr. Drahomirecký – oni požiadali 
 
Ing. Babej J. –niekto nám chce urobiť zastávky, aj ich prevádzkovať, tak nech majú aj príjem 

za reklamu 
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p. Rosina – ja skôr apelujem aby sme to mali sami urobiť aj spravovať, aby sme mali dosah  
čo sa tam bude reklamovať 

 
p. Čurilla – ceny sa posúvajú všade, možno  by  bolo dobre ich valorizovať tie sumy, možno 

to by bolo riešenie a aj oni by s tým súhlasili možno,  
- dávam to ako poslanecký návrh, aby sa tie sumy v zmluve  zvýšili o 20%  

 
JUDr. Budziňáková – schváliť vyššiu cenu sa dá  vždy, lebo v zásadách  je vždy uvedené že 

sú to minimálne ceny 
- dobre, tak máme tu poslanecké  návrhy, p. Rosina bol prvý, potom p. Čurilla,  dávam 

hlasovať 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach  - 
poslanecký návrh  

Hl. za 4 proti 2  zdr  9  nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Pavla Rosinu – výstavbu a prevádzkovanie prístreškov 
na autobusovej zastávke Š.Kluberta, sídl. Západ a sídl. Pri Prameni,  urobí mesto vo svojej 
réžii s možnosťou predaja reklám. 
T: ihneď     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová  
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach  - 
poslanecký návrh  

Hl. za 12 proti 0  zdr  3  nehl. 0   
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Miroslava Čurillu – zvýšiť sumy podľa zásad hospodárenia 
pre spol. euroAWKs.ro.  z minimálnej  sumy o 20%.  
T: ihneď     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová  
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach  

Hl. za 13 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie Zmluvy o podmienkach výstavby 
prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnomumiestnení a prevádzkovaní 
reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na pozemkoch mesta medzi Mestom 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 a spol. euroAWK, spol. s r. o., 
Brečtanova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 podľa predloženého návrhu (príloha č. 1) 
so zapracovaním schváleného poslaneckého návrhu  o  20%-om  zvýšení súm v ňom 
uvedených, v súlade s ustanovením §9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v zabezpečení verejných 
potrieb obyvateľov Mesta Levoča v oblasti životného prostredia a kultúry cestovania vo 
verejnej doprave. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Nájom nehnuteľnosti – spol.  euroAWK s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – tento bod súvisí s predchádzajúcim bodom, jedná sa o vysporiadanie 

pozemku  zastávky na Prešovskej ceste, lebo  je to vo vlastníctve  SR,  potrebujeme to 
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dostať do nájmu, oslovili sme Správu ciest, oni od nás požadovali GP aj znalecký 
posudok, ktoré sme im doručili, doba nájmu je dohodnutá na 29 rokov, lebo zákon 
o majetku  umožňuje max. 30 rokov, nájomné bude symbolické 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje nájom pozemku parc. č. KN-C 1074/54 – zast. pl. a nádv. s výmerou 9 m2, k. 
ú. Levoča, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1074/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
451 m2 na podklade Geometrického plánu č. 33981302-4/2018 na oddelenie pozemku p. č. 
1074/54, vypracovaného Jánom Buríkom (IČO: 33981302) dňa 15.01.2018, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča dňa 22.01.2018, pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča, SR, IČO 329 321 od SR - Slovenská správa ciest Bratislava, Správa a údržba Poprad, 
Kukučínova 20, 058 01 Poprad, SR za nájomné vo výške 21,00 eur ročne, stanovené 
Znaleckým posudkom č. 6/2018, vypracovaným dňa 26.01.2018 Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, znalcom v odbore Stavebníctvo. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Vecné bremená – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – štyri stavby  VSD už zrealizovala,  dva prípady už boli v MZ 

schválené, dva prípady boli schválené  zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného 
bremena,  

- medzičasom došlo k podpísaniu memoranda, z ktorého vyplýva možnosť 
bezodplatného zriadenia, rozhoduje o tom vždy MZ o každom prípade, takže  
odvolávajú sa na toto memorandum a žiadajú  všetky bezodplatne, 

- potenciálny príjem  by bol 33 605 eur 
 

Ing. Babej J. – to memorandum bolo  minulého roku, niektoré veci z toho už boli dokončené 
predtým, takže to by mali  aj zaplatiť 

 
Mgr. Drahomirecký -  v memorande je taká klauzula, že aj na tie  predchádzajúce investície sa 

môže vzťahovať bezodplatne 
 
p. Rosina – a to sme povinní? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, nie je  to záväzné, rozhoduje MZ 
 
p. Čurilla– treba povedať, že až v druhom bolo doplnené to, že sa bude vzťahovať aj spätne, 

- ale jasne bolo  povedané, že memorandum nás ničím nezaväzuje, a myslím, že  
spätne otvárať zmluvy, tá veľkorysosť mesta nie je na mieste, 
- VSD sa nechová veľkoryso, to je ich hlavné poslanie investovať, 
- nezaznelo tu, že ani  MR nesúhlasila s týmto, 
- mám zato, že  takú sumu spätne odpustiť  nepokladám za správne, 
- tie nové plánované akcie to áno, ale nie otvárať zmluvy, ktoré už boli, to nie je fér 
- nezaväzuje nás k tomu  to memorandum 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – bol som pri rokovaní s VSD za mesto, memorandum treba chápať 
džentlmenskú dohodu, umožňuje začať rokovať, oni sú monopolom, preprava energií, 

- predpokladané investície v meste by malo pokryť to memorandum, čiže keď oni 
požiadajú o bezodplatné, tak akú protiváhu ponúkne mestu VSD, 

- nestretli sme sa s pochopením  u VSD, vraj oni nie sú povinní   zo zákona investovať,  
no  a s nimi potrebujeme mať dobré vzťahy, 

- akú protihodnotu nám vedia za to ponúknuť, treba s nimi rokovať 
 

JUDr. Budziňáková –ja som nebola  vtedy na MZ, ale beriem to ako džentlmenskú dohodu, 
fungujme aspoň rok, potom vyhodnotíme ich  investičné akcie  čo prišli do mesta, 
urobíme  porovnanie, 

- potrebujeme rekonštrukciu sieti, prípojky k IBV, spolupráca  je potrebná, tento rok 
bude náročný, budeme s nimi spolupracovať, 

- až potom by sme mali od toho memoranda  odstúpiť,  text pôsobí retroaktívne 
 

PhDr. Mgr. Cvoliga -  treba to zvážiť 
 
p. Čurilla – pri schvaľovaní memoranda bolo povedané, že k ničomu nás nezaväzuje, že 

o každej investícii  sa bude  osobitne jednať,  
- a nepovedalo sa  vtedy, že pôjdeme do retroaktivity, na spätné veci, 
- väčšinový akcionár VSD je štát,  nie je to korektné, máme najvyššie  ceny za 
distribúciu, politika štátu je taká, oni potrebujú veľké firmy, 
- majú svoje povinnosti, vychádza to i ich poslania,  a my sa necháme vydierať?  
- nové siete,   a funkčnosť to je ich hlavné poslanie, 
- tu sa teraz jedná o 33 tis. eur, 
- nebolo  vtedy upozornené, že  pôjdeme aj spätne,  povedalo sa, že budeme  na nové 
investície veľkorysí, ale nie spätne 

 
p. Rosina – tak odložiť hlasovanie s tým, že koľko oni preinvestujú tu  
 
Mgr. Drahomirecký – oni dali nejaký plán investícii  na tri roky v tom memorande, ale to je 

nezáväzný plán, 
- ale za rok  vyhodnotiť čo urobili, to je dobrý nápad, vyhodnotiť to potom 

 
p. Lorko – memorandum  bolo také, že každý osobitný prípad budeme  osobitne pristupovať, 

- na MR  sme povedali, že tie staré  investície nech zaplatia, a nové  investície  si 
budeme sledovať koľko oni nám dali 

 
MUDr. Papcun, MBA – dohodli sme sa džentlmensky, požadujme čo  budú pre nás robiť, 

zaviazať ich čo mesto chce od nich aby robili 
 
JUDr. Budziňáková – ide aj o potreby súkromných osôb 
 
p. Čurilla – treba podstatu  chápať, napr. tá investícia pri slepeckej škole, to je pre nich, oni na 

tom zarábajú, nerobia pre nás, robia pre seba, každý im platí, cena distribúcie 
prevyšuje cenu energie 

 
Mgr. Babej V. – čo bolo bolo, oni len vlastne sebe ponižujú náklady,  a zarobia, oni idú za 

svojim zárobkom, staré veci  nevracajme, nové im dáme bezplatne 
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PaedDr. Repaský – neodsúhlasilo sa nič  retroaktívne 
 
Mgr. Drahomirecký -  pri prvom schvaľovaní keď to  memorandum neprešlo, to tam nebolo 

o retroaktivite, ale  keď to bolo  na druhý krát v MZ, tak  to už  v tom texte bolo 
doplnené, neupozorňovali sme nejak špeciálne na to, ale v materiáloch ste to mali,  
a VSD to spomenul, 

- preto sú teraz všetky tie uznesenia  formulované ako bezodplatné, staré veci sú   
v bode 1-4, tie už boli schválené  za cenu 15 eur, teraz  by sa to zmenilo na 
bezodplatne 
 

JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 2 proti  4 zdr  7  nehl.  1 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje zmenu uznesenia č. 15 z 29. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
22.06.2017, ktorým bolo schválené v súvislosti so stavbou „Levoča – MTS Slepecká 
tlačiareň“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena tak, že slovné spojenie 
„za odplatu vo výške 15 eur/m

2 
záberu“ sa nahradí  slovným spojením „bezodplatne“ . 

V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 2 proti  3 zdr 11  nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – rozšírenie NN siete pre garáže sídlisko 
Západ“zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 70/2014, vyhotoveného dňa 28.2.2014, spoločnosťou GEODETING s.r.o. Košice, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.3.2014 pod č. 
52/14:  
- trpieť umiestnenie stožiarovej trafostanice, VN prípojky podzemného NN vedenia 

a silnoprúdových elektrických rozvodov nadzemného elektrického vedenia VN a ich 
príslušenstva na pozemkoch  v k. ú. Levoča, parc. č. KN- C 2888/1 zast. pl. a pozemku parc. 
č. KN-C 2868/1 – ost. pl. (ďalej len „slúžiace pozemky“) zapísané na liste vlastníctva č. 1 
tak, ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 70/2014,  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stožiarovej trafostanice, VN prípojky, podzemného NN vedenia 
a silnoprúdových elektrických rozvodov nadzemného elektrického vedenia VN; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.    
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 1 proti  3 zdr 12 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľujezmenu uznesenia č. 17 z 29. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
22.06.2017, ktorým bolo schválené v súvislosti so stavbou „Levoča – Úprava TS Obzor, 
VN, NN“  zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena tak, že slovné spojenie 
„za odplatu vo výške 15 eur/m

2 
záberu“ sa nahradí  slovným spojením „bezodplatne“ . 

V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 3 proti  2 zdr  11  nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Bottova, Kasárenská – úprava NN“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
400143.0041/2013, vyhotoveného dňa 7.10.2013, spoločnosťou HRDLIČKA SLOVAKIA 
s.r.o., Košice, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
18.10.2013, pod č. 269/13:  
- trpieť na pozemkoch v katastrálnom území Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča: parc. č. 

KN-E 7098 – zastpl.; parc. č. KN-C 621/1 – záhrada; parc. č. KN-C 611/1 – zast. pl.; parc. č. 
KN-C 621/1 – zast. pl.; parc. č. KN-C 611/2 – zast. pl.; parc. č. KN-C 621/4 – zast. pl.; parc. 
č. KN-C 621/5 – zast. pl.; parc. č. KN-C 621/6 – zast. pl.; parc. č. KN-C 621/7 – zast. pl.; 
parc. č. KN-C 621/8 – zast. pl.; parc. č. KN-C 615 – zast. pl.; parc. č. KN-C 658 – zast. pl.; 
parc. č. KN-C 659 – zast. pl.; parc. č. KN-C 717 – zast. pl.; parc. č. KN-C 813 – zast. pl. a 
parc. č. KN-C 1602 – ost. pl., zapísaných na listoch vlastníctva č. 4376 a č. 1k. ú. Levoča 
(ďalej len „slúžiace pozemky“) umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva tak, ako je zakreslené v GP č. 400143.0041/2013; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.     
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Vecné bremeno – Europrojekt Delta 4 SK 
Mgr. Drahomirecký –toto vecné bremeno je v súvislosti s vybudovaním obchodného centra, 

ide o preložku NN,  doručili nám GP,  bude to  odplatne za cenu 15 eur/m2 v súlade so 
zásadami 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
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Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Obchodné centrum Levoča – SO 01 Preložka NN 
vedenia“  zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Europrojekt Delta 4 SK, k. s., 
IČO: 35 770 287, so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 67/2017 vyhotoveného dňa 20.09.2017 Ing. Petrom Garnekom – 
GEODET, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová 
Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 02.10.2017 pod č. G1-290/17:  
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1; 

KN-C 4739/1; KN-C 4742; KN-C 8722/2  vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) v súvislosti so stavbou „Obchodné 
centrum Levoča – SO 01 Preložka NN vedenia“ umiestnenie NN podzemného vedenia;   

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách vedenia; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena, 

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Vecné bremeno – Pavol Petrovič 
Mgr. Drahomirecký -  na pozemku má nájomca záujem zriadiť autoumyváreň, je tam potreba 

kanalizačnej prípojky, bolo by to  odplatne za cenu podľa zásad,   
- mestská rada  nesúhlasila  s návrhom 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Samoobslužná umyvárka Levoča“  zriadenie vecného 
bremena v prospech spoločnosti ReFriX, s. r. o., IČO: 45 403 741, so sídlom: Pod traťou 9, 
060 01 Kežmarok ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1 

a parc. č.  KN-C 2358/3 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie kanalizačnej prípojky v súlade so 
situáciou vypracovanou Ing.  Denisou Tóth; zodp. projektant: Ing. Miroslav Mačičák, 
Slavkovská 19, Kežmarok v novembri 2017 a technickou správou z januára 2018;    

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách kanalizačnej prípojky; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe  vo výkone jeho práv z vecného bremena, 

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom znení.      
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T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Vecné bremeno – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – VSD má záujem realizovať kabelizáciu do zeme na ul. Kláštorská 

a Žiacka, žiadajú  to bezodplatne 
- mestská rada s tým súhlasila, ale za podmienky úpravy  chodníka v celej šírke pokryť 

asfaltom 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:Zriadenie vecného  bremena 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZschvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – Kabelizácia NN siete na uliciach 
Kláštorská a Žiacka“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Kláštorská a Žiacka v Levoči: parc. č. KN-C 

325 a parc. č. KN-C 363 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie NN podzemného káblového 
vedenia a istiacich skríň v súlade so situáciou stavby vypracovanou spoločnosťou 
ENERPRO, s. r. o., IČO: 44 324 600, so sídlom: Miškovecká 6, 040 11 Košice – Ing. 
Jozefom Šurinom a naprojektovanej Ing. Stanislavom Počuchom (dátum: 10/2017; číslo 
výkresu: V2). 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách  NN podzemného káblového vedenia; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, za podmienky úpravy chodníka na ul. Kláštorskej novým 
asfaltovým kobercom v celej jeho dĺžke realizovanej stavby. Uzavretiu zmluvy o zriadení 
vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Vyradenie majetku z evidencie 
Mgr. Drahomirecký – škola požiadala o vyradenie  majetku z evidencie 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za 15 proti  0 zdr 1 nehl.  0 
 
MZschvaľujevyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levočapodľa prílohy č. 3 v obstarávacej cene 7 050,00 eur. 
T: 30.04.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
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Ukončenie nájmu nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký –MUDr. Kopaničáková požiadala o ukončenie nájmu nebytového 

priestoru dohodou, odporúčame schváliť k 28.2.2018 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:Ukončenie nájmu nebytových priestorov 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZschvaľujeukončenie Zmluvy o nájme č. 13419/SMM/11/4 nebytových priestorov zo dňa 
31.03.2011, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 02.08.2013, 
nachádzajúcich sa adrese na Námestie Štefana Kluberta č. 6 v Levoči uzatvorenej medzi p. 
MUDr. Alenou Kopaničákovou, IČO: 42085772 so sídlom Ul. Gašpara Haina 45, Levoča ako 
nájomcom a Mestom Levoča ako prenajímateľom dohodou k 28.02.2018. 
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Použitie fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 
Mgr. Drahomirecký – podrobný rozpis  je uvedený v materiály  
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:Použitie fondu  prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl.  0 
 
MZschvaľuje použitie Fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov v roku 2018 
podľa predloženého návrhu. 
T: 30.04.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Dodatok k nájomnej zmluve 
Mgr. Drahomirecký – spol. Helske požiadala o rozšírenie priestorov vo výrobnej hale v HPZ 

aj o rozšírenie priestorov v sklade 
 
JUDr. Budziňáková -  hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZschvaľuje3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení 
počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 
23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 
20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, predmetom ktorého budú tieto zmeny: 
1) článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 

m.č. 1.01/A  sklad o výmere 64,15 m2 

o výmere spolu  434,98 m2 
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2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 16 116,24 euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 

čiastkach v sume 1 343,02 euro. 
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 12 proti 0  zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo 
zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 
23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 
20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, predmetom ktorého budú tieto zmeny: 
1) článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 

m.č. 1.01 sklad o výmere 221 m2 

o výmere spolu 546 m2 

2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 12 007,56  euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 

čiastkach v sume 1 000,63 euro. 
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Dodatok  k nájomnej zmluve – Levotec s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – tiež ide o výrobnú halu v HPZ, požiadali o rozšírenie priestorov 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení 
počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 
4616/2014/OM/2 zo dňa 27.02.2014, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom 
a spol. LEVOTEC s. r. o., Novoveská cesta 2848/40, 054 01 Levoča ako nájomcom, 
predmetom ktorého budú tieto zmeny: 
1) Článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 

m.č. 1.10   predsieň o výmere   5,10 m2 

m.č. 1.11   sklad  o výmere   5,74 m2 
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m.č. 1.12   sklad  o výmere 27,00 m2 

o výmere spolu  3 418,77 m2 

2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 90 969,24  euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 

čiastkach v sume 7 580,77 euro. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 zo dňa 27.02.2014 v znení jej Dodatku č. 1 
zo dňa 31.03.2015, Dodatku č. 2 zo dňa 17.12.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017 
a Dodatku č. 4 zo dňa 31.07.2017 ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Dodatok k nájomnej zmluve – LML s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o zníženie nájmu  ohľadom toho pozemku, ktorý sa mal predať 
pre Arprog, ale keďže predaj neprešiel, tak tento bod sa stáva teraz bezpredmetným 
 

Zverenie majetku do správy 
Mgr. Drahomirecký -  ide o ukončenú investíciu rekonštrukcie okien a dverí v divadle, 

prechod do správy MsKS 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Zverenie majetku do správy  

Hl. za 15 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 
2/827/240 – Rekonštrukcia okien, dverí – NMP 54, na pozemku parc. č. KN-C 41, 
v obstarávacej cene 52 695,40 eur; oprávky 220 eur; v zostatkovej cene 52 475,40 eur; do 
správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra 
Pavla č. 54, IČO: 42080312 s účinnosťou od 01.03.2018. 
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Nájom nebytového priestoru 
Mgr. Drahomirecký – v rámci vyhlásenej obchodnej súťaže  bola doručená jedna ponuka, 

otvorím obálku, je tu návrh  nájomnej zmluvy od občianskeho združenia MAS LEV, 
- obsahuje   všetky dokumenty, sú splnené podmienky súťaže 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZprijímaako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  Občianske združenie MAS 
LEV, o.z. so sídlom Námestie Majstra Pavla č. 28, Levoča, IČO 42084636,  doručený 
v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Námestí 
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Majstra Pavla č. 28 na  II. poschodí  vľavo ( miestnosť, chodba, soc.zariadenie)  na účel  
kancelária – workshopy,   za nájomné vo výške  10, 00 eur/m2/rok s účinnosťou od 1.4.2018. 
T: 31.3.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 
5. Návrh  čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – bola nám doručená žiadosť od vlastníkov pozemkov Fľak Ján – Rudolf – 

Radomír o čiastkovú zmenu  územného plánu  z občianskej vybavenosti na rodinné 
domy s tým, že finančné náklady  oni zaplatia formou refundácie skutočných nákladov 
a tiež inžinierske siete si urobia sami na vlastné náklady, 

- Bližšie vysvetlenie na nákresoch, mapa 
 

MUDr. Ščurka -  je to orná pôda? 
 
Ing. Pitoráková – áno na LV, ale územným plánom je to určené na občiansku vybavenosť 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča. 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľujeobstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele E KN 
č. 5141/1 v k. ú. Levoča,  za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečia vlastníci 
pozemku Ján Fľak, Lomnická 16, Levoča, Rudolf Fľak, Lomnická 13, Levoča, Ing. Radomír 
Fľak, Lomnická 20, Levoča formou refundácie skutočne vynaložených nákladov na 
obstaranie, ku ktorej sa zaviaže pred začatím obstarania ÚP.                                               
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
6. Návrh na schválenie vstupu do projektu „Modernizácia 

detského ihriska na sídl. Pri prameni“ 
7. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu 

„Modernizácia detského ihriska na sídl. Pri prameni“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Pitoráková – predkladáme návrh na vstup do projektu, ide o modernizáciu jestvujúceho 

ihriska na sídl. Pri prameni, 
- PD máme spracovanú, je na ňu vydané stavebné povolenie, popis  a rozsah 

prác je v materiály, 
- Rozpočtový náklad je 24 524 eur, max.výška  dotácie je 13 000 eur, zvyšnú 

časť musí dofinancovať mesto 
 

JUDr. Budziňáková – ak by nám toto vyšlo, podarí sa nám na všetky sídliska  obnova ihrísk, 
lebo na sídl. Rozvoj sme boli úspešní v projekte,  sídl. Západ by malo výjsť teraz to  
Žihadielko 

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 40 
K bodu:Návrh na schválenie vstupu do programu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej 
republiky „ Podpora rozvoja športu na rok 2018“ , podprogram č. 2 „Výstavba detských 
ihrísk“ s projektom „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni“ 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľujevstup do programu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky „ 

Podpora rozvoja športu na rok 2018“ , podprogram č. 2 „Výstavba detských ihrísk“ s 
projektom „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni“ 
T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Modernizácia detského ihriska 

na Sídlisku pri prameni“ vo výške 11 524,45 eur.    
Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 

 

MZ schvaľujespolufinancovanie projektu: „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri 

prameni“ vo výške 11 524,45 eur. 
T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
8. Návrh na schválenie začatia procesu verejného  obstarávania 

stavebných prác na stavbu „Miestna komunikácia a rozšírenie 
siete verejného osvetlenia na Ruskinovskej ul. v Levoči“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Pitoráková – ide o výstavbu komunikácie a verejného osvetlenia, požiadali sme o vydanie 

stanovísk všetky dotknuté orgány,  
- ODI v PP nám dal nesúhlasné stanovisko s tým, že  predložená PD nerieši 

chodníky, preto sme museli doplniť požiadavku, čiže pôjde o navýšenie sumy 
o 13 055,70 eur, v rozpočte  je schválená suma 146 tis. eur, pôjde to do  
najbližšej úpravy rozpočtu  

 
Mgr. Babej V. – ja verím, že toto je už posledné navýšenie na tej Ruskinovskej ul. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – chcem sa opýtať či sa pracuje na tom úvoze? Lebo táto cesta keď sa už 

urobí, a je to hlavný prístup do lesov 
 
JUDr. Budziňáková – áno pracuje sa na úvoze 

- Dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 42 
K bodu:Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác na 

stavbu: „Miestna komunikácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia na 
Ruskinovskej ulici v Levoči“ v celkovej sume najviac 159 055,72 eur s DPH. 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľujezačatie procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: „Miestna 
komunikácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ 
v celkovej sume najviac 159 055,72 eur s DPH. 
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T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 

9. Návrh na schválenie plánu verejného  obstarávania na rok 
2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková – predkladám plán VO, podrobný rozpis vidíte v materiály, ak máte otázky 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 podľa 

priloženého návrhu. 
Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľujeplán verejného obstarávania na rok 2018 podľa priloženého návrhu. 
T: december 2018     Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
10. Návrh vstupu do investičnej akcie a schválenie začatia 

procesu verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác 
na stavbu „Prestavba NMP v Levoči II. etapa – 1. a 2 časť“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková – predkladáme vstup do investičnej akcie II. etapa rekonštrukcie NMP, ide 
o 1. a 2. časť iba 

- Bližšie vysvetlenie, popis, nákresy, mapy, vizualizácia 
- Krytie máme len čiastočné, preto iba 1.a2.časť, 
- Zároveň tu dávame schvaľovať použitie dotácie z MK SR v sume 500 tis.eur, 

to navrhujeme z rozpočtu pre r. 2018 použiť, 
- V apríli by sme začali verejné obstarávanie, v máji  by sa malo vyhodnotiť, 

v auguste začať stavebné práce, 
- Viete aké bolo posledné VO dlhé, nebol vybratý uchádzač, teraz je ťažko  

povedať aká bude táto súťaž, 
- Tiež sme požiadali   o dotáciu VÚC, žiadali sme sumu 700 tis. eur 
- Podarilo sa nám cez  PVS  dohodnúť, že budú financovať domové prípojky, 

plus elektrorozvody sľúbila, že urobí VSD 
 
Jeseňák, M.A. – je k tomu nejaká 3D grafika? 
 
Ing. Pitoráková -  PD je z r. 2004, vtedy bola robená, teraz je táto PD aktualizovaná na terajšie 

normy,   
- Navrhujeme  teraz súťažiť tú časť po Primabanku, ukážka na nákresoch 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga –  skladba financovania  sa plánuje   z dotácie MK SR 500 tis. eur tento 

rok, 500 tis. eur ďalší rok, plus  700 tis. eur od VÚC, 
- Áno, na VÚC sa pripravuje schvaľovanie dotácie 5.3. , dávame materiál na 

sumu 500 tis. eur, treba si uvedomiť, že minulý rok išli prostriedky  pre 
Levoču, cesta na Mariánsku horu, takže  tak 
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p. Lorko – doprava bude ako riešená? 
 
Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlenie na nákresoch, mapové zobrazenie 
 
PaedDr. Repaský – keď tu bola asi  pred troma rokmi p. arch. Čutková,  spomínalo sa, že 

bude pešia zóna 
 
Ing. Pitoráková -  bolo to ako možnosť, 

- Pokračuje sa v rovnakom štýle ako je urobená prvá etapa, rovnaké chodníky, 
materiál, aj verejné osvetlenie  stĺpy, dizajn ostáva tento 

 
PaedDr. Repaský – ja budem proti tým kandelábrom, sú sťažností od ľudí, je porušený 
vizuálny celý pohľad v meste, je to neestetické myslím si 
 
Ing. Pitoráková – projekty prešli takto, nie je problém, vysoké sú také preto, aby boli splnené 
normy, predpisy, musia byť také 
 
PaedDr. Repaský -  a zeleň? Počíta sa s výrubom? 
 
Ing. Pitoráková – áno, bližšie vysvetlenie, ukážky na nákresoch, mapové zobrazenie 

-  Bude nová výsadba aleje, aj výrub bude, 
- Rokujeme s pamiatkármi a architektmi o ponechaní a odstránení líp 

 
PaedDr. Repaský – toto treba veľmi obozretne posúdiť, zeleň chrániť, 

- A ešte sa opýtam  na tú dlažbu po rekonštrukcii Košickej brány, to je tak 
ukončená ako je? 

 
Ing. Pitoráková – nie, je to provizórny prechod 
 
Jeseňák, M.A. – je nevyhnutné odstrániť tie stromy? 
 
Ing. Pitoráková – odborníci vysvetľujú že áno,  že to treba otvoriť, že musí vyniknúť pohľad 

na kostol, je to história, má sa to podobať pôvodnému stavu,  
- Bližšie  vysvetlenie, ukážky, zobrazenia, fotodokumentácia, mapy 
- Apelujú, že Levoča má dostatok zelene 

 
JUDr. Budziňáková – my len tlmočíme čo je prezentované u odborníkov, aj keď my tiež 

niekedy nesúhlasíme, 
- Možno  aj tie svetlá, kedy sa to na konaní  povedalo, skôr, ale nie teraz keď je 

všetko tak  urobené, nás trápi hlavne fakt, aká je spotreba energie  
 

Ing. Pitoráková – môže prísť výzva na nové  osvetlenie, a chceli by sme byť prichystaní 
v meste na to, 

- Ale naozaj, dlho sme sedeli s odborníkmi, a nenašli sme vhodný typ svietidiel, 
nenašli sme koncenzus s KPÚ 

 
Mgr. Babej  V. – ale zeleň bude až v 3. časti sa riešiť, nevieme kedy to bude o koľko rokov, 

a to bude potom zasa úplne iná  poloha 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – od r. 2003  to autori robia, je r. 2018, a my debatujeme teraz, chceme 
vizualizáciu z r. 2003, projektanti majú víziu, majú autorský vzťah k tomu, bola 
možnosť to pripomienkovať 

 
PaedDr. Repaský – nie je zámer robiť nové projekty, ale podiskutovať o obmedzeniach 
 
Ing. Pitoráková – ku zmene nepristúpia, držia sa toho svojho 
 
p. Kravecová – spomína sa tu pešia zóna, už všade dookola ju majú všetky mestá, aj 

v zahraničí je to tak, nikde nevstupujú autá  do námestí, tak mali by sme už aj my tu 
konečne mať pešiu zónu v centre, treba zabojovať za pešiu zónu 

 
MUDr. Papcun, MBA – treba si uvedomiť, že  stavame za eurofondy, tak to nezdržujme, aby 

sme to stihli 
 
p. Čurilla – pešia zóna, ale my máme veľmi špecifické námestie, musí byť prv logistika, 

parkoviská  záchytné, preto ťažko u nás  reálne brať do úvahy že bude pešia zóna, 
- treba opatrenia na zníženie dopravy na námestí, posunúť  by sme sa mali  
- pri tom  verejnom obstarávaní čo sa robila posledná etapa, viete aké tam boli 
problémy? Tá realizácia rekonštrukcie bola tak problémová, 
- takže ide súťaž, veľký pozor, zložitý proces veľmi to je, 
- a keď bude zasa zatvorená Košická brána pri dokončení, keď je obmedzenie 
dopravy,  mala by tá dodávateľská firma veľmi zodpovedne pristupovať, to konanie čo 
bolo,  bolo veľmi  nezodpovedné, hľadajme cesty ako sa posunúť dopredu 

 
Ing. Pitoráková – na Košickej bráne budeme pokračovať, a bude ešte zatvorená 
 
JUDr. Budziňáková – skontrolujeme zmluvu, právnici sa pozrú 

- Požiadal ma o slovo, aby mohol vystúpiť  k tomuto bodu občan mesta, tak mu 
udeľujem slovo 

 
Ing. Bajla st. – aj ja som bol poslancom, riešili sme kopec problémov, ale mrzí ma, že sa nám 

nepodarila tá pešia zóna, a záchytné parkoviská, aby na námestie nešli všetky autá, 
- Teraz sa pripravuje rekonštrukcia námestia,  likvidácia pešej zóny a zrušenie 

zelene na námestí, 
- Vysvetľovala mi pani vedúca projekt, ukazovala čo ako bude, no nedostali sme  

písomnú informáciu o tom, 
-  Bude sa robiť likvidácia zelene, ľudia sú z toho šokovaní, preto sme vytvorili 

petičný výbor a oslovovali sme ľudí, získali sme  2010 podpisov, aby zeleň 
ostala, 

- Nikdy som sa nestretol s tým, že zeleň sa bude likvidovať a bude sa namiesto 
nej robiť parkovisko, 

- Neklamete, ale nehovoríte  celú pravdu, 
- Odovzdáme mestu petíciu, 
- Apelujem na vás poslancov, vedenie, aby sa ten plán ešte prehodnotil, ešte 

stále je možné tu situáciu riešiť, 
- Celý svet hovorí ako si máme chrániť životné prostredie, 
- Ostatné ešte povie  kolegyňa, členka petičného výboru 

 
p. Lesňáková – členka petičného výboru, 
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- naša iniciatíva, ide nám o ekologické aktivity, zachovanie zelene,  konsenzus s PÚ, 
zachovanie tých líp, potrebujeme zdravé prostredie vytvoriť a zachovať, jeden strom 
vyprodukuje 7000 l vody, potreba prevzdušniť to mesto,  príjemnejšie sa cítiť, názory 
klimatológov a ich  odporúčania sú, aby sa stromy nelikvidovali, ale sadili, 
- pešiu zónu si občania veľmi prajú, apelujeme  a posúvame tieto informácie tu vám 

 
p. Bajlová – členka petičného výboru, 

- Ja som prakticky človek, vypočula som si všetky argumenty odborníkov, 
snažila som sa s nimi stotožniť, ale potom keď sa pozriem a predstavím si to, 
že tu tie stromy nebudú, všetky argumenty sú preč, 

- Pozrite sa aj vy, 
- Sme netradičné mesto, možno je čas, aby sme  robili aj netradičné riešenia 

 
JUDr. Budziňáková – ale či klopete na tie správne dvere? Lebo to je stanovisko  PÚ, či tá 

petícia by nemala byť tam adresovaná, 
- My sa tiež nestotožňujeme s tým 

 
Ing. Babej J. –mrzí ma, že si bol tak dlho poslancom a od r. 2004 si sa neozval, až teraz, treba 

počúvať tie odborné vyjadrenia, argumenty, autori projektu, akceptovať, lebo 14 rokov 
sa na tom pracovalo, nezaujímal si sa o to, a teraz keď  je všetko hotové, na papieri, 
chcete zmeny, ťažké to je, nedá sa pohnúť, 

- Alebo  ešte nejakú otvorenú debatu  k tomu urobiť, lebo vy ľuďom dávate  
informácie na ulici, ale  poviete iba A, ale to B už nepoviete, to z toho 
odborného hľadiska, že sa bude náhradná  zeleň vysádzať, tak aby sa toto 
ľuďom všetko  povedalo a vysvetlilo, 

- A zmeny projektov to sú obrovské peniaze, toto nám zastaví  rekonštrukciu 
námestia na ďalšie roky 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:Návrh na vstup do investičnej akcie a schválenie začatia procesu                 

verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác na stavbu:                                                  
„Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa –1. a 2. časť 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeVstup do investičnej akcie a začatie procesu verejného obstarávania 
dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. 
etapa– 1. a 2. časť “ 
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:Použitie dotácie Ministerstva financií SR na záchranu a obnovu                                                 

kultúrnych pamiatok z roku 2018  v sume 500 000,- eur na stavbu: „Prestavba 
Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – 1. a 2. časť “ 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje použitie dotácie Ministerstva financií SR na záchranu a obnovu                                              
kultúrnych pamiatok z roku 2018  v sume 500 000,- eur na stavbu: „Prestavba Námestia 
Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – 1. a 2. časť “ 
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T:  ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
11. VZN mesta o ochrane ovzdušia a o poplatkoch a znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľa malých  zdrojov znečisťovania 
ovzdušia 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – máme tu nové  VZN, z dôvodu že to pôvodné nám napadol prokurátor 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že  k VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, v 
stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa predloženého návrhu.  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
12. VZN ktorým sa mení  VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych 

služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne 
služby na území mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – zmena VZN súvisí so zmenou zákona o sociálnych službách, týka sa 
hlavne zariadenia bývalých jaslí, je tam rozšírenie na koho sa vzťahuje, že môže byť  
dieťa umiestnené, a tiež lehota poskytovanej služby sa mení z kalendárneho roka na 
školský rok 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta 
Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ berie na vedomie, že k VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o 
poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na 
území mesta Levoča,  v stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.  
T: ihneď     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta 
Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta 
Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
13. Schválenie úpravy Cenníka pre krátkodobý nájom učební 

a športovísk v správe ZŠ G. Haina Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – ide o poplatok za telocvičňu, týmto vychádzame v ústrety rodičom 
a organizácia pre mládež, pre ktorých sa zníži sadzba  z 15 eur na 10 eur 

 
JUDr. Budziňáková – bola predložená taká požiadavka zvýhodnenia 
 
Jeseňák, M.A. – to je 5 eur také likvidačné? Že to musíme meniť? 
 
JUDr. Budziňáková -  ide skôr o gesto, že prečo matky nemôžu mať výhodu, keď mesto 

dotuje  rôzne športové kluby 
 
Jeseňák, M.A. – zbytočnosť toto 
 
PaedDr. Repaský -  treba pomôcť, chceme podporiť, chápem 
 
RNDr. Gerčáková – za celý rok  je príjem z toho 1615 eur 
 
Jeseňák, M.A. – ja dávam poslanecký návrh  zachovať pôvodnú sumu 
 
Mgr. Ogurčák – nebuďme ješitní, ja osobne som za, rodič – dieťa treba podporiť, nevidím 

problém 
 
MUDr. Ščurka – nelicitujme tu či 5-10-15 eur, ale pozrime sa ako na víziu, niečo občanom 

dávať, chceme výjsť v ústrety 
 
Mgr. Babej V. – je to zanedbateľná suma, ale chceme podporovať šport, tak som za ten návrh, 

je to symbolické gesto toto 
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PaedDr. Repaský – nejde o tých 5 eur, ide o princíp,  tak potom prečo nedáme  rodičom 
zadarmo? Nula? Keď chceme pomôcť, v apríli 2017  sme  zvyšovali sadzby z 10 eur na 
15 eur, prešiel necelý rok a máme tu toto 

- Dávam poslanecký návrh, aby bolo pre rodičov  zadarmo  
 
JUDr. Budziňáková – prvý poslanecký návrh tu bol od p. Jeseňáka, zachovať pôvodné sumy, 

dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:   Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča  - poslanecký návrh 
Hl. za 1 proti  5 zdr 9 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Šimona Jeseňáka M.A. -  zachovať pôvodné ceny 
prenájmu. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
JUDr. Budziňáková – konštatujem, že návrh neprešiel, takže  dávam hlasovať o druhom 

poslaneckom návrhu od p. Repaského 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:   Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča – poslanecký návrh 
Hl. za 3 proti  2 zdr  10 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 

 
MZ neschvaľuje  poslanecký návrh  PaedDr. Ľubomíra Repaského – krátkodobý nájom 
učební a športovísk v správe ZŠ G. Haina pre Rodičovské  združenie pri ZŠ G. Haina za 0,- 
eur/hod. 
T: ihneď      Z: RNDr.  Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
JUDr. Budziňáková – konštatujem, že ani tento návrh neprešiel, takže  budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu predkladateľa 
 

UZNESENIE č. 52 
K bodu:   Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za 13 proti  1 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje úpravu cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 
Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
14. Poskytnutie zmluvne dojednanej  dotácie na prenájom 

športovísk vo vlastníctve mesta Levoča z rozpočtu mesta na 
rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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RNDr. Gerčáková – predkladáme návrh na nepriame dotácie, skutočná výška bude  závisieť 
od počtu  hodín skutočného využitia,  tieto sumy sú  podľa r. 2017 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:  Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 

Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2018 
Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje 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 TS v predpokladanej sume:  
1. FK 05 Levoča 27 170 €  
2. HK Slovan Levoča 11 100 €  
3. BK Slovenský orol 16 500 €  
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
15. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na dotácie z kapitoly šport, pre jednotlivé športové 
kluby, komisia prerokovala a rozdelila financie 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča 
č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu:  
1. FK 05 Levoča 7 609 €  
2. HK Slovan Levoča 5 978 €  
3. BK Slovenský orol 4 346 €  
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 

16. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová – predkladám návrh na poskytnutie dotácie z kapitoly kultúra, pre Levočan 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:   Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na 

kultúru 
Hl. za 14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
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MZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 4000 eur pre Občianske združenie Levočan, Námestie Majstra Pavla 
č.48, Levoča za účelom zabezpečenia účastižiakov ZUŠ na Medzinárodnom festivale 
mládeže v Taliansku (Berceto)  v termíne  júl – august 2018. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová 

 
17. LIMKA – Informačný magazín – cenník nájmu plochy  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová –navrhujeme doplniť do cenníka aj inzerciu na komerčné účely, je záujem od 
verejnosti na takú službu 

 
Jeseňák, M.A. – to občania sú ochotní platiť len 20 eur za takú inzerciu? 
 
Mgr. Lazorová – robili sme prieskum  ceny v rámci  regiónu 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu  plochy  platný 

od 1.3.2018 

Hl. za 14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Cenník nájmu plochy platný od 1.3.2018 v Informačnom magazíne mesta 
Levoča (LIMKA) podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová  

 
18. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – TV Levoča s.r.o. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – bola doručená žiadosť o valorizáciu,  bude sa odvíjať od ročnej miery 

inflácie SR, za r. 2017 to bolo 1,3% takže o toľko sa navýši suma 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve  o dielo č. 27109/CR/2011 -  TV Levoča s.r.o. 

Hl. za 14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o o dieloč.27109/CR/2011 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová  

 
19. Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko, Levoča“ 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – predpokladáme výhru v súťaži  Žihadielko, vybudovanie ihriska, postup 

mesta je rozpísaný v materiály 
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JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  Projekt - LIDL ihrisko Žihadielko, Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľujezabezpečenie realizácie projektu Lidl ihrisko Žihadielko, Sídlisko Západ 
v Levoči. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová  

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

MsÚ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – zástupkyňa primátora rozhodla o zmene organizačného poriadku od 1.1.2018, 
ide o zriadenie klientskeho centra, tiež je tam doplnená  tá zmena prechodu parkovného 
pod mesto 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Informácia o vydaní doplnku č. 18 k organizačnému poriadku Mestského 

úradu Levoča. 
Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZberie na vedomie informáciu zástupkyne primátora mesta o zmene organizačného 
poriadku Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 01. 2018. 
T: 28. 02. 2018                             Z: Ing. Lisoňová, JUDr. Babejová 
 

 
21. Vzdanie sa funkcie primátora mesta  Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – ide o zánik mandátu primátora Majerského, potrebujeme k tomu uznesenie 
ako prílohu k žiadosti o vyhlásenie volieb, je to povinnosť mesta  

 
JUDr. Budziňáková – MZ už bolo informované o zániku mandátu, ale nebolo prijaté k tomu 

uznesenie 
- Dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:Vzdanie sa funkcie primátora mesta Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že mandát primátora mesta Levoča PaedDr. Milana Majerského, PhD. 
zanikol s účinnosťou od 12. 12. 2017 z dôvodu uvedeného v ustanovení § 13a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – vzdaním sa 
mandátu. 
T: 28. 02. 2018                             Z: Ing. Lisoňová, JUDr. Babejová 
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22. Správa o činnosti Mestskej polície za r. 2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Novák – správa je vypracovaná  podrobne písomne, jeden príslušník  ukončil  pracovný 
pomer z dôvodu odchodu do dôchodku, ide o p. Hromjaka, aj touto cestou mu chcem 
poďakovať za spoluprácu, mali sme výberové konanie, od 1.1.2018 bol prijatý nový 
príslušník, momentálne je v škole a získava odbornú spôsobilosť, 

- Popis činnosti a finančné náklady sú vyhodnotené v správe,  sú tam výnosy 
z pokút, štatistiky o priestupkoch, výber parkovného  stúpol, je to aj naša 
zásluha v rámci dozorovania našich hliadok 

 
p. Rosina – čo s túlavými psami? 
 
Mgr. Novák – odchyt máme zazmluvnený so SNV, nie je to lacné, snažíme sa to riešiť inou 

cestou, umiestňujeme ich v našich kotercoch, prípadne ich dávame novým držiteľom, 
alebo  idú do útulkov 

 
p. Rosina -  lepšia je prevencia ako represia,   výsledky prevencie vidieť aj na parkovnom, tá 

stúpajúca tendencia 
 
p. Kravecová – ja chcem upozorniť, pri oprave Košickej brány počas odstávky, autobus 

nemohol ani prejsť po tých uličkách, treba dohliadať, 
- a ešte problém  pred poštou, že je tam časté pokutovanie 
 
Mgr. Novák – oproti pošte je značka zákaz zastavenia, je tam zastávka autobusu, preto ak 

vodič poruší  dopravné značenie, hliadka to rieši 
 
Ing. Babej J. – na sídl. Západ to parkovanie, napriek zábranám sa parkuje na chodníku, 

- Psie extrementy, zlý stav, riešiť priestupcov, očakávam od polície to riešiť,  
hľadať nápad ako, neviem, 

- Sídl. Západ  veľký problém – rýchle autá, chýbajú tam prechody pre chodcov, 
ohrozovanie, myslieť na to, pripravovať, investovať do toho 

 
JUDr. Budziňáková -  musíme začať vyznačením,  a akútne miesta riešiť na štátnej ceste pri 

nemocnici prechod, a  pri Humanitári 
 
p. Čurilla – to parkovné, príjem zaujímavý, ale chcem  sa opýtať či je to ideálny  taký stav? , 

parkovné je  nástroj na zníženie intenzity áut na námestí, preto by nemalo byť lacné 
parkovanie, riešenie dopravy, obmedzovať veľké autá na námestie,  tonáž áut, 
poškodzovanie , zvislá – vodorovná značka, parkovné pre autobusy sa zvyšuje 
a nemajú kde zaparkovať, lebo osobné autá tam  stoja, treba toto riešiť, vidieť, 
- tá známka za 70 eur sa využíva na krátke  státie, ale aj na celý deň,  
- vyhradené parkovanie stálo 350 eur, teraz   sa blokuje 5 miest za tú cenu, 
- veľa miest už v nedeľu  nemá poplatky za parkovné, inovovať tieto  veci treba, 
- rýchlosť sa tu prekračuje, hľadať nástroje, disciplínu, nie sme v ideálnom stave, 
- vy ste inštitúcie, ktoré môžu inovovať, limity dávať 

 
Mgr. Babej V. –koľko sa predalo tých ročných známok? 
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Mgr. Novák – okolo 120 sa predalo 
 
p. Rosina – ale na tú ročnú, by sa nemalo stáť celý deň, treba to limitovať, časovosť, to by 

bolo riešenie 
 
p. Lorko – tie časovače  poobzerať sa na okolité mestá 
 
Mgr. Novák – skúsime prezistiť 
 
PaedDr. Repaský – tiež treba tým čo tu bývajú na námestí, podmienky rezidenčné parkovanie 

pripomínam 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:Správa o činnosti MsP za rok 2017 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  berie na vedomie  Správu o činnosti MsP  za rok 2017   podľa predloženého návrhu.                                        
T: ihneď      Z: Mgr. Novák 

 
23. Zmena v Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom 

nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Kamenická – predkladáme zmenu cenníka, ide o Galériu, aby bola pre všetkých 
bezplatne 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Zmena v cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a 

hnuteľného majetku v správe MsKS 
Hl. za 14 proti  0 zdr 2  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje  zmenu v cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a 
hnuteľného majetku v správe MsKS podľa predloženého návrhu. 
T: 15.2.2018      Z: JUDr. Kamenická, JUDr. Babejová 

 
24. Rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke 

fast-food o prevádzkovanie kultúrno-spoločenských  
a zábavných zariadení 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Kamenická –  na základe žiadosti p. Šteckovej ako  nájomcu  prevádzky fast-food,  
predkladáme  návrh na rozšírenie účelu  nájmu, ide o video hry, zábavné hry, nie 
výherné  
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Ing. Babej J. –je tu skôr  obava  či  tam nebude nevhodnosť klientely? 
 
Jeseňák, M.A. – to sú iba hry ako xbox,  pleystein 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:Rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast-food 

Hl. za 13 proti 0  zdr 3 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast-food o 
prevádzkovanie kultúrno-spoločenských a zábavných zariadení. 
T: 15.2.2018   Z: JUDr. Kamenická, JUDr. Babejová 

 
25. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Rusnáčiková – písomnú správu máte, okrem plnenia stály úloh bola vypracovaná aj 
súhrnná správa za I. polrok, ktorá bola predložená na zasadnutí MZ v septembri,  ďalej 
boli vykonané kontroly  v súkromnej a cirkevnej škole, - výdavky na propagáciu mesta, 
- u všetkých rozpočtových organizácii boli vykonané kontroly pokladne, - kontrola 
prijatých opatrení za  celé funkčné obdobie,  o jej výsledku  bola predložená písomná 
správa v MZ v novembri,  ďalej to bola kontrola  mimorozpočtových zdrojov, fondy 
mesta, - poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta, - výdavky  v súvislosti s firmou Tyrol, 
nájomca Košická brána, - kontrola odmeňovania, kde konštatujem, že  v porovnaní sú 
platy na MsÚ pod úrovňou  slovenského priemeru,  

- V rámci  sťažnosti a petícii bola riešená jedna sťažnosť a štyri petície občanov  
 

PhDr. Mgr. Cvoliga -  ako je to s Tyrolom?  
 
JUDr. Papcun – rozbieha sa exekučné konanie 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Súhrnná správa o výsledkoch kontrolnej  činnosti za rok 2017 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď      Z: JUDr. Rusnáčiková 

 
26. Informácia o zrušení RLP  v meste Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Budziňáková – iste ste postrehli, že došlo k zrušeniu RLP, neboli  k tomu  vopred 
žiadne informácie, jednoducho nám prišlo  písomné oznámenie na vedomie, prišlo 
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rozhodnutie  od MZ SR ktorým povoľuje zmenu RLP na RZP, čiže od 1.2. máme dve 
posádky RZP, bolo to na žiadosť Falc, MZ SR im vyhovelo, 

- Ja som už 2.1.  písala na MZ SR list k tomu s požiadavkou za zachovanie 
stanice RLP, odpoveď ale žiadna neprišla,  telefonicky nám  bolo iba 
oznámené, dôvodili  a argumentovali číslami, že z 1200 výjazdov  len  v 84 
prípadoch bol potrebný lekár, 

- Kontaktovali sme Falc, pozvali sme ich tu na zasadnutie MZ, prosila som ich 
aby  zvážili svoje rozhodnutie, oni argumentujú tým, že v tých činnostiach, 
ktoré robia, je rozdiel  medzi záchranárom a lekárom  veľmi malý, a že 
k prípadoch kde bola zavolaná záchranka zvláda aj bežný  záchranár, nie lekár, 
pre nich je  vyťaženosť v Levoči veľmi nízka, a že blízko máme stanice RLP 
v SNV a v PP, oni majú externé analýzy, 

- Vzhľadom na toto všetko sme sa aj tak pokúsili  komunikovať s MZ SR, tiež aj 
župan im poslal list, no tiež neprišla odpoveď, 

- Preto skúsime ísť cestou petície, 
- Teraz oni si budú tri mesiace  monitorovať situáciu a vyhodnocovať to, 
- Chceme preto aj cez náš okres prejsť s touto petíciou, 
- V r. 2014 prebehli  súťaže na záchranky, a licenciu dostal Falc na 6 rokov, tak 

mali by tých 6 rokov aj ich prevádzkovať 
 

MUDr. Papcun, MBA – majú prevádzkovať  RLP 6 rokov,  a nie z vlastného biznisu vylúčiť 
lekára, lebo im to nevyhovuje, MZ SR obchoduje s veľkým biznisom, 

- Aj naša VsNP by mohla povedať nech im vrátia RLP aj RZP 
 

MUDr. Ščurka – treba argumentovať, je tu hlavná cesta, široká spádovka, kompetencie 
záchranára sú úplne inde ako lekára, oni nesmú podať žiadne liečivo, nie sú schopní 
zabezpečiť ventiláciu pacienta, keď sa jedná o resuscitáciu – dostupnosť lekára zo 
SNV či PP je neporovnateľná,  región má 40 tis. ľudí,  dopravné nehody, diaľnica, tam 
kým príde záchranka to sú ozaj  „diamantové minúty“, 

- Je to vážny výpadok 
 

MUDr. Papcun, MBA – takže je to málo iba  vziať na vedomie informáciu, treba nesúhlasiť 
 
JUDr. Budziňáková – dobre, tak dáme k tomu aj poslanecký návrh 
 
MUDr. Papcun, MBA – a ešte treba dať aj podnet na preskúmanie toho rozhodnutia, urobme 

čo sa dá 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať  

 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie  informáciu k zrušeniu RLP v meste Levoča 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča – vyjadrenie nesúhlasu – 
poslanecký návrh 
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Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje poslanecký návrh MUDr. Mariána Papcuna, MBA –MZnesúhlasí  s 
 rozhodnutím  MZ SR o zmene stanice RLP na RZP a žiada o obnovenie stanice RLP 
v Levoči. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča – poslanecký návrh 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej – podanie návrhu na 
preskúmanie rozhodnutia  MZ SR o zmene stanice RLP na  RZP mimo odvolacieho konania. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
27. Interpelácie poslancov 
 
p. Kravecová – služby občanom, mali sme na OÚ tu pani, ktorá vybavovala dôchodky, dnes 
sú  zrušené tie miesta, občan sa musí dostať do SNV, tak by trebalo obnoviť tie služby pre 
občanov,  rokovať s riaditeľkou OÚ a naspäť  dostať do Levoče tieto služby, zápasia s tým 
ľudia 

- ďalej žiaci na ZŠ Francisciho majú stále TV v triede a nie v hale, tak treba zrušiť tie 
platby za halu pre 1. Stupeň  za tie hodiny aby mohli  mať v hale deti TV, stále tu spomíname, 
že treba podporovať šport, a je nemysliteľné, že v dnešnej dobe hodina telocviku je v triede, 
to je alfa-omega, máme poplach  že je obézna generácia, že sedia pri počítačoch, majú 
cukrovku, a ešte aj na základnej  hodine TV ide  odbornosť  dole vodou 
 
p. Rosina – v r. 2018 máme výročie100 rokov čo vznikol spoločný štát, či mesto plánuje 
nejaké oslavy? 
 
JUDr. Kamenická -  plánujeme oslavy, vypracovala som k tomu aj výborný projekt, ale žiaľ 
neprešiel, nevieme prečo, ja verím, že sa ešte raz otvorí taká výzva a znovu sa do nej 
zapojíme, lebo v rozpočte neboli vyčlenené žiadne prostriedky na toto, plánovaná akcia je na 
13.10.2018 
 
PaedDr. Repaský – sídl. Rozvoj, sú tam dva suché stromy, je to  nebezpečný stav, treba ich 
odstrániť,  

- A ešte  v nemocnici pri internom oddelení  tie schody, aby tam bol 
bezbariérový prístup 

- A čo sa týka daňových dlžnikov, vymáhame tie dlhy? Je tu číslo 551 tis. eur  
 
Ing. Olekšáková – samozrejme na tom pracujeme, vymáhame dlhy, pri záverečnom účte 

budete mať analýzu, uvidíte ako sa to plní v priebehu roka, sme aktívni, spláca sa 
postupne, ale veľa máme  nedobytných pohľadávok, sociálny stav dĺžnikov 

 
Mgr. Babej V. – ja len chcem poprosiť  TS ML aby nám na Lomnickej ul.  sypali menej 

kamienkov, až keď naozaj viac nasneží 
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MUDr. Tkáč -  ja tiež  chcem upozorniť, že neboli odhrnuté chodníky  na sídl. Západ v tej 
druhej časti, ale ani cesta nebola prehrnutá 

 
JUDr. Budziňáková -  dáme pozor nato 

- Pozývam vás všetkých na  slávnostné MZ – odovzdávanie cien, taktiež  máme 
už termíny na  akciu hovor so svojim mestom, stretnutia s občanmi, tiež vás 
pozývame, a ešte vás prosím ďalej  podporovať hlasovanie za  ihrisko 
Žihadielko 

 

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

poslancom za účasť a ukončil  34.  zasadnutie MZ. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Jana Suráková   ............................................... 

PhDr. Ľubomír Vira   .............................................. 

 
 
 
V Levoči dňa 15.2.2018 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková      JUDr. Lucia Babejová 
zástupkyňa primátora mesta         prednosta MsÚ 
 
 
 


