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Mestská rada v Levoči 

U Z N E S E N I E 

č. 26 

z 26. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  20. marca 2018 

 
 

Nebola uznášaniaschopná 
 

UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

Hl. za   proti   zdr 
 
MR schvaľuje program rokovania MR . 
 T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta        
 
UZNESENIE č.    
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za  proti   zdr   
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Čurilla, Bc. Ľubomír Komara. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č.  
K bodu:Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom 

Saczi a Levoči  

Hl. za   proti   zdr 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie mikroprojektu „Objavovanie historických 

pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi 

a Levoči/Odkrywaniezatartychsladowhistorii – po StarymSaczu 
i Lewoczyszlakiemtajemnic“ v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov 2014-2020 –PSK-TATRY-ŽSK - prioritná 
os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci 
programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 vyhlásenou Prešovským 
samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregion „Tatry“ a Žilinským 
samosprávnym krajom  s termínom predkladania žiadostí do 29.septembra 2017. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková,  
Mgr. Kamenický, JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  
K bodu:Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom 

Saczi a Levoči  

Hl. za   proti   zdr 

 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie mikroprojektu „Objavovanie historických 

pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi 

a Levoči/Odkrywaniezatartychsladowhistorii – po StarymSaczu 
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i Lewoczyszlakiemtajemnic“ vo výške  11 613,42 EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu.  
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková,  
                                                                                       Mgr. Kamenický, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  
K bodu:Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom 

Saczi a Levoči  

Hl. za   proti   zdr 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie realizácie mikroprojektu „Objavovanie 

historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi 

a Levoči/Odkrywaniezatartychsladowhistorii – po StarymSaczu 

i Lewoczyszlakiemtajemnic“. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková,  
                                                                                       Mgr. Kamenický, JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcu mesta v Dozornej rade 

obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Hl. za   proti   zdr 
 
MR odporúča MZschváliťodvolanie PaedDr. Milana Majerského, PhD. z funkcie člena 
Dozornej rady obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 
36485250 so sídlom Hraničná 662/17, Poprad. 
T: 31. 03. 2018                               Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
JUDr. Lucia Babejová 
UZNESENIE č.  
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcu mesta v Dozornej rade 

obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Hl. za   proti   zdr 
 
MR odporúča MZ schváliťvoľbu JUDr. Lýdie Budziňákovej, zástupkyne primátora mesta 
Levoča ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Podtatranská 
vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36485250 so sídlom Hraničná 662/17, Poprad. 
T: 31. 03. 2018                               Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
JUDr. Lucia Babejová 
UZNESENIE č.  
K bodu: Ukončenie nájmu bytu 

Hl. za   proti   zdr 

 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta Levočaschváliť ukončenie nájmu 
jednoizbového bytu č. 6, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 3268, na adrese 
Levočské Lúky č. 27 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 28460/8OM/13/16 zo dňa 
04.11.2013 medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Zoltánom Horvátom, nar. 
04.08.1938, trvale bytom Levočské Lúky č. 27, Levoča, ako nájomcom, dohodou 
k 31.03.2018.  
T: 30.04.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  
K bodu: Pridelenie bytu 
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Hl. za   proti   zdr 

 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta Levoča schváliť  pridelenie jednoizbového 
bytu č. 6, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp.  č. 3268 na adrese Levočské Lúky 
č. 27 v Levoči pre p. P. EvuDudušovú, nar. 25.07.1976, trvale bytom Nad tehelňou č. 32, 
Levoča, zastúpená opatrovníkom Mikulášom Hamburgom, nar. 07.03.1978, bytom Doľany - 
Rožkovce, na dobu určitú – 6 mesiacov, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom 
a pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. P. Margitu Holubovú, nar. 12.03.1951, trvale bytom Levoča,  
Levoča, na dobu určitú – 6 mesiacov, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom 
a a pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. P. Marcele Lackovej, nar. 05.07.1983, trvale bytom Nad tehelňou č. 
41 s manželom Miroslavom Lackom, nar. 13.02.1985, trvale bytom Levoča,  Levoča, na dobu 
určitú – 6 mesiacov, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a a pod 
podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 30.04.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
          JUDr. Babejová 

 
 
 
  
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  20.3.2018 
 
 
 
 

JUDr. Lýdia Budziňáková 

zástupkyňa primátora mesta  
 
 


