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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  26. apríla 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 

 

1. Otvorenie  
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila 37. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslanca 
MUDr. Pavla Ščurku, navrhla členov návrhovej  komisie,overovateľov zápisnice a určila 
zapisovateľku. Oboznámila prítomných s programom podľa pozvánky a informovala o zmene 
programu,  a to presun bodu č. 20 za bod č. 3 a vypustenie  z rokovania bod č. 22.  Následne 
vyzvala poslancov na možnosť doplnenia programu, kedy poslankyňa  Anna Kravecová  
navrhla doplniť pred  bod č. 6 nový bod „Ulica Predmestie“.  

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1  nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ so zmenou a doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Anna Kravecová, 
JUDr. Lucia Babejová. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, Ján Lorko 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

JUDr. Babejová vykonala kontrolu plnenia uznesení z 34. a 36. zasadnutia MZ v Levoči 
nasledovne:  z 36. Zasadnutia boli všetky splnené; z 34. zasadnutia  sú  uznesenia splnené,   
okrem čísel  10, 14, 22, 38, 39 a 42 – ktoré sú v plnení. 
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UZNESENIE č.   4 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZberie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 34. a 36. zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 

 
3. Nakladanie s majetkom mesta  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Kúpa nehnuteľnosti – Katarína Toporcerová, Miroslav Dunčko 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o odkúpenie pozemkov  v súvislosti s plánovanou  III. etapou 

cyklochodníka, v MZ už boli schválené zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s týmito 
 dvomi  záujemcami, odporúčame schváliť predaj 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.   5 
K bodu : Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-E 6674/3 – orná pôda, s výmerou 3604 m2, pozemku parc. č. KN-E 6678/6 – tr. 
tráv. porast,  s výmerou 3082 m2 a pozemku parc. č. KN-E 6678/7 – tr. tráv. porast, s výmerou 
1980 m2, v celosti, od Kataríny Toporcerovej, rod. Vaverčáková, nar. 20.11.1959, bytom: 
ul. Štútova č. 4, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 2,17 eur/m2 t.j.:  9 
eur/m2 za pozemky zastavané stavbou pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – 
Levočská Dolina, III. etapa“  a za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky nezastavané cit. stavbou.  
T: 30.9.2018 

Z: Mgr. Drahomirecký 
          JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.   6 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 11 proti  0 zdr 0  nehl. 2 
MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča a to pozemkov 
označených novým parc.   č. KN-C 6678/10 – tr. tráv. porast, s výmerou 218 m2,parc. č. KN-
C 6678/11 – tr. tráv. porast, s výmerou 131m2a parc. č. KN-C 6678/12 – tr. tráv. porast, s 
výmerou 136 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu  č. 16/2018 (ďalej len 
„GP č. 16/2018“), vyhotoveného dňa 3.4.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od 
pozemku parc. č. KN-C 6678/7 - tr. tráv. porast, s výmerou 3035m2 a pozemky označené 
novým parc. č. KN-C 6678/13 – tr. tráv. porast, s výmerou 982 m2,parc. č. KN-C 6678/14 – 
tr. tráv. porast, s výmerou 151m2 a parc. č. KN-C 6678/15 – tr. tráv. porast, s výmerou 62 m2, 
ktoré boli oddelené na podklade GP č. 16/2018, od pozemku parc. č. KN-C 6678/8 - tr. tráv. 
porast, s výmerou 3 035m2, v celosti, od Miroslava Dunčka, rod. Dunčko, nar. 30.5.1964, 
bytom ul. J. Czauczika č. 4, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 
eur/m2 za pozemky parc. č. KN-  C 6678/11 a parc. č. KN-C 6687/14, ktoré budú zastavané 
stavbou pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“ a za 
kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky parc. č. KN-C 6678/10, parc. č. KN-C 6678/12, parc. č. 
KN-C 6678/13 a parc. č. KN-C 6678/15, ktoré nebudú zastavané cit. stavbou. 
T: 30.9.2018  

 Z: Mgr. Drahomirecký 
         JUDr. Babejová 
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Kúpa nehnuteľnosti – Ing. Michaela CehlárováDerfényiová 
Mgr. Drahomirecký – ide o Ruskinovskú ulicu, kde sa plánuje robiť cesta, zasahujeme do 

časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve p. Derfényiovej,  oslovili sme ju, chceli sme to  
od nej bezodplatne, ale ona nesúhlasila, takže cena je 10 eur/m2 

 
p. Kravecová – ja som rada, že bude už  zrekonštruovaná táto ulica a že občania tam budú 

mať slušné podmienky,  ale cestu tam ide robiť mesto, a táto vlastníčka  žiada od 
mesta  platbu za pozemok, či je to v súlade so zákonom, lebo  viem že tí ľudia čo od 
nej pozemky kupovali  tak ona mala robiť aj cestu, ale neurobila, a cestu robí mesto 

 
Mgr. Drahomirecký – neviem ako bolo s tým v minulosti, ale teraz je ich požiadavka  

oprávnená, dochádza z našej strany k záberu  jej pozemku 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  7 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje kúpu pozemkovv k. ú. Levoča, v lok. ul. Ruskinovská - parc. č. KN-C 6417/2 
– trv. tr. porasty, s výmerou 9 m2 a parc. č. KN-C 6417/3 – trv. tr. porasty, s výmerou 81 m2 , 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 6737, k. ú. Levoča, od Ing. Michaely 
CehlárovejDerfényiovej, rod. Derfényiovej, nar. 26.10.1983; trvale bytom Pribinova 
1185/25, 053 11 Smižany, SR pre mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla  4/4,  Levoča, IČO: 
00 329 321 za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 

         JUDr. Babejová 
 

Zámena nehnuteľnosti –  Jozef Gaduš 
Mgr. Drahomirecký – mesto má záujem vysporiadať pozemky v tejto lokalite v súvislosti  

s budovaním cesty k IBV Za sédriou, oslovili sme p. Gaduša, on súhlasil a odporučil 
zámenu pozemkov, boli sme na obhliadke, doručil GP, výmera zámeny je rovnaká 
takže to bude bez finančných  nákladov 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  8 
K bodu: Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za 
sédriou, k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú 

Levoča, vo vlastníctve Jána Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 
Levoča, SR, nar. 17.06.1957, zapísaný na liste vlastníctva č. 371, ktorý bol oddelený od 
pozemku parc. č. KN-C 1269/2 – zast. pl. s výmerou 35 m2, k. ú. Levoča zapísanom na 
liste vlastníctva č. 371, a to Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 
1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018; 
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 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú 
Levoča, vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO:  
00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1265 – zast. pl. s výmerou 5 949 
m2, k. ú. Levoča, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, a to Geometrickým plánom na 
oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018, a to tak, že: 

 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne 
vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča od Jána 
Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957 
a zároveň 

 p. Ján Gaduš, rod. Gaduš, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 
17.06.1957 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 
m2, k. ú Levoča, od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 
00329321 

pričom k zámene dochádza bez ďalšieho finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov dôjde 
k majetkoprávnemuvysporiadaniu nehnuteľností, ktoré je nevyhnutné pre realizáciu stavby 
s názvom Prístupová komunikácia IBV Za Sedriou v Levoči, ktorej investorom je Mesto 
Levoča. 
T: 30.09.2018 

  Z: Mgr. Drahomirecký 
    JUDr. Babejová 

Predaj nehnuteľnosti – Ing. Miroslav Wagner 
Mgr. Drahomirecký – v rámci identifikácie prípadov sme zistili používanie mestského 

pozemku, vyzvali sme ich na vysporiadanie, navrhujeme predaj, majitelia požiadali 
o zníženie  z dôvodu svahovitosti, odporúčame preto znížiť cenu na 14 eur/m2 

 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 3430/11 – orná pôda, s výmerou 133 m2, v lok. 
ul. Lúčnej, v katastrálnom území Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
pre Ing. Miroslava Wagnera, rod. Wagnera, nar. 01.02.1963 a manž. Ing. Máriu 
Wagnerovú, rod. Gazdurovú,nar. 13.04.1965, obaja trvale bytom Lúčna 1656/30, 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 v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do 
katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa 
nachádza v jej bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok 
kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za užívanie pozemku za obdobie 3 rokov, vo výške 1 
euro/m2 /rok.   
T: 30.09.2018 

 Z: Mgr. Drahomirecký 
       JUDr. Babejová 
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Predaj nehnuteľnosti – objekt NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký – na vyhlásenú VOS neboli doručené žiadne ponuky 
 
 

Predaj nehnuteľnosti  - Marta Lazorová 
Mgr. Drahomirecký –v rámci procesu identifikácie užívania pozemkov bol zistený záber  

mestského pozemku, ide o lok. Lúčnej ulice, vyzvali sme vlastníkov na vysporiadanie, 
doručili GP, a tiež požiadali o zníženie ceny, avšak im sa nedalo  vyhovieť v plnej 
miere, lebo je tam postavená aj garáž, čo nie je svahovitý pozemok 

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

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej: 
 parc. č. KN-C 3444/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 59/2017, vyhotoveného dňa 13.11.2017 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 05.01.2018 pod č. 
G1-382/17,   z pozemku parc.  č. KN-C 3444 – zast. pl. a nádv., s výmerou 417 m2 ; t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 14 eur/m2; 
 parc. č. KN-C 3444/3 – zast. pl., s výmerou 11 m2; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 59/2017, vyhotoveného dňa 13.11.2017 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 05.01.2018 pod č. 
G1-382/17, z  pozemkov: 
parc. č. KN-C 3444    – zast. pl. a nádv., s výmerou   417 m2 ; 
parc. č. KN-C 3415    – zast. pl. a nádv., s výmerou 1777 m2 ; 
parc. č. KN-C 3434/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou   739 m2 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; 
pre Marcelu Lazorovú, rod. Lazorová, nar. 10.05.1973, Mgr. Gabrielu Lazorovú, rod. 
Lazorová, nar. 02.02.1976 a PaedDr. Martu Zabielnu, PhD., rod. Lazorová,nar. 02.01.1978, 
všetky trvale bytom Lúčna 1387/26, 054 01 Levoča, SR, pre každú v podiele 1/3-ina, 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 parc. č. KN-C 3444/3 je zastavaný stavbou garáže (nezapísanej 

v katastri nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich; 
- prevádzaný pozemok parc. č. KN-C 3444/2 je zastavaný stavbou oplotenia 

v spoluvlastníctve kupujúcich a ostávajúca časť tohto pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou oplotenia, nakoľko sa 
nachádza v jeho bezprostrednom susedstve.   

T: 30.09.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 

 JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti  - kultúrny dom Levočské Lúky 
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Mgr. Drahomirecký –p. Plachetková požiadala o kúpu objektu, ide o bývalý kultúrny dom na 
Levočských Lúkach, navrhla cenu 50 tis. Eur, poukazuje na schátralý stav objektu,  
plánuje ho zrekonštruovať na bývanie,  

- mesto tento objekt nadobudlo od Šľachtiteľskej stanice, ponúkame to na predaj cez 
VOS,  ale dlhodobo nie je záujem,  máme nový znalecký posudok  na cenu 121 tis. 
Eur,  

- ak by sme to chceli predať žiadateľke,  bolo by potrebné zrušiť   VOS a 3/5 väčšinou 
jej to schváliť ako  prípad hodný osobitného zreteľa, alebo ak nie, tak  môžeme 
vyhlásiť novú VOS s novými kritériami 
 

JUDr. Budziňáková – mestská rada odporúčila zrušiť pôvodnú VOS a schváliť nové kritéria 
VOS, a nepredávať to ako osobitný zreteľ p. Plachetkovej 

 
p. Kravecová –sa chcem opýtať, či by sa ten objekt nemohol prerobiť na nájomné byty? 
 
JUDr. Budziňáková – mohol, ak bude schválený taký návrh, že máme začať robiť na príprave 

PD 
 
p. Kravecová – tak ja dávam poslanecký návrh, aby sa ten objekt zrekonštruoval na nájomné 

byty nižšieho štandardu 
 
p. Rosina – nie je to zlý návrh, aby to bolo na bytové jednotky 
 
Ing. Babej J. -  dá sa ešte  čerpať cez ŠFRB? 
 
JUDr. Budziňáková – áno 
 
Mgr. Ogurčák – kto je tá žiadateľka? 
 
JUDr. Budziňáková – nie je to Levočanka 

- takže máme tu poslanecký návrh, poprosím ho naformulovať a podať písomne 
- dávam hlasovať o predloženom návrhu 

 
JUDr. Budziňáková – konštatujem ,že návrh prešiel,  budeme hlasovať ešte o zrušení  

pôvodnej VOS 
 
UZNESENIE č.  11 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  - poslanecký návrh 

Hl. za 9 proti  0 zdr 4  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Anny Kravecovej – kultúrny dom Levočské Lúky 
zrekonštruovať na nájomné byty nižšieho štandardu, z dôvodu veľkej koncentrácie 
obyvateľov a málo bytov. 
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 

                 JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  12 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti –zrušenie uznesenia 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
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MZ ruší uznesenie č. 13 z 26. zasadnutia MZ konaného dňa 24.05.2012, ktorým bol 
schválený predaj nehnuteľností v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: 
stavby s. č. 1069, o. č. 5 (niekdajší kultúrny dom)a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. 
pl. a nádv., s výmerou 510 m2, na ktorom je tento objekt postavený  formou obchodnej 
verejnej súťaže a kritériá predaja.    
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

  JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – lok. Levočská Dolina, p. Bartko 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o zistenie neoprávneného  užívania  mestského pozemku, majú 

na našich pozemkoch  zastavané stavby, oplotenia, tvrdili nám, že o tom nevedeli,  
súhlasili s kúpou niektorých častí pozemkov ktoré užívajú, pripravili sme  zámer 
predaja pre nich 

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

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: 

 časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 300 m2; ktorý bude 
oddelený na podklade geometrického plánu; 

 pozemku parc. č. KN-C 6873/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 104 m2; 

pre Františka Bartka, rod. Bartko, nar. 08.03.1951 a Máriu Bartkovú, rod. Mlynarčíkovú, 
nar. 02.07.1953, obaja trvale bytom Levočská  Dolina 3275/35B, 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: 
- časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 je zastavaná stavbou garáže (nezapísanej v katastri 

nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich; 
- ďalšia časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 a časť pozemku parc. č. KN-C 6873/11 sú 

zastavané  drobnými stavbami a stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie 
sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností  a ostávajúca časť pozemkov tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, 
nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. 

Kupujúci si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti  - lok. Levočská Dolina 
Mgr. Drahomirecký – bližšia identifikácia pozemkov, ukážka mapového zobrazenia, 

- navrhujeme vyhlásiť VOS na pozemky,  pretože je tam viac záujemcov 
 

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

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina parc. č. KN-
C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 171 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 
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Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) 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) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta; 
c) súhlas  navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí 

zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa; 

d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c); 
- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa 
schváleného harmonogramu zasadnutí MZ na rok 2018; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Lev. Dolina“ 
a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči 
alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

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

len so súhlasom mesta; 
j) 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; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
l) 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 
 

Predaj hnuteľného majetku – škridľa 
Mgr. Drahomirecký – na vyhlásenú VOS nebola doručená žiadna ponuka 
 
 

Nájom nehnuteľnosti – Humanitár, n.o. 
Mgr. Drahomirecký – požiadali mesto o nájom detského raja, majú záujem aj o nebytové 

priestory tam nachádzajúce sa, plánujú sa uchádzať o projekt,  pripravili sme to na  
dobu neurčitú, najmenej na 5 rokov,  zároveň požiadali  o nájom za 1 euro/rok, 
nakoľko to bude na špecifický druh činnosti, bolo by to v súlade s našimi zásadami, 
odporúčame to  schváliť cez osobitný zreteľ, plánujú to tam obnoviť, je to historická 
časť mesta 

 
p. Rosina – takže schvaľujeme  teraz  len že ide o tú symbolickú cenu? 
 
Mgr. Drahomirecký –áno, a minimálne na 5 rokov 
 
p. Kravecová – a mesto s tým neplánuje nič robiť? 
 
JUDr. Budziňáková – nie, nateraz nie 
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PaedDr. Repaský – budú to robiť cez grant, zrekonštuujú to, a bude to potom prístupné aj pre 
verejnosť? 

 
Mgr. Drahomirecký – má to slúžiť, bude to vec dohody, nájomná zmluva  toto zatiaľ nerieši 
 
p. Dunčko – a sú tam v poriadku tie hradby? Aby nedošlo ku kolízii 
 
Ing. Pitoráková -  priebežne kontrolujeme hradby,  ale nevieme čo bude ďalej 
 
Mgr. Minďaš – zatiaľ  nevidno žiaden problém tam 
 
MUDr. Suráková – a čo potom po piatich rokoch? Budú od mesta žiadať  prostriedky  za to čo 

zrekonštruovali? Ako to bude? 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto trvalo na tom pri rokovaniach, aby mali  povinnosť previesť  to 

na mesto bezodplatne, ale finálna zmluva ešte nie je 
 
p.Lorko – finálne podmienky zmluvy budeme ešte tu schvaľovať? 
 
Mgr. Drahomirecký –nie, teraz  sa schvaľujú  náležitosti zmluvy, nie celá zmluva 
 
p.Lorko – čiže mesto podpíše zmluvu, čo my ani nebudeme vedieť presne čo sa podpísalo 
 
Mgr. Drahomirecký -  podstatné náležitosti  zmluvy sa schvaľujú 
 
JUDr. Budziňáková – mne by bolo najlepšie dávať do MZ celé zmluvy, ale zákon ani naše 

zásady  tak nehovoria, aby sa predkladali celé zmluvy,   iba podstatné náležitosti 
 
p. Rosina – oni tam vložia  500 tis. Eur, a budú od nás potom žiadať, i keď nám to nebude  

musieť vyhovovať potom čo oni tam urobili 
 
JUDr. Budziňáková -  ak chcete  aby tu bola celá zmluva, daj taký poslanecký návrh, máš na 

to právo 
 
Ing. Babej J. – na komisii  nám to boli predstaviť,  je to dobrý  názor, zámer pre chovancov, 

potreba aktivity pre nich,  upravia pozemky aj priestory, vlastne oni suplujú mesto, 
lebo mesto na to nemá prostriedky, 

- ja by som  bol zato nerušiť to, toto je len nájom teraz, zhodnotia nám majetok, ja som 
proti rušeniu  uznesenia 
 

p. Rosina – ja som tiež za, ale môže to byť aj 500 tis. Eur a keď budú  žiadať potom aby sme 
to odkúpili?  

 
PaedDr. Repaský –pozitívne hodnotím takú aktivitu, ale mesto  môže tiež  žiadať o grant, 

prečo mesto nežiada o taký zámer? A bolo by to transparentné, aby bola väčšia 
zrozumiteľnosť, ja som za, ale treba pripraviť aj celú zmluvu a dať na MZ 

 
JUDr. Budziňáková – oni sa plánujú  uchádzať  do tej  istej výzvy, ako my ale s iným 

zámerom, takže my by sme  asi neboli tu úspešní 
 



10 

 

JUDr. Rusnáčiková – oni chcú využiť výzvy hlavne pre terapeutické línie, pre technické 
zhodnotenie majetku, priestorov, nájomná zmluva preto nie je, lebo oni sami ešte 
nevedia v akom rozsahu sa zapoja do projektu, ale bude to sociálny projekt 

 
JUDr. Babejová – bude to  mať dve fázy, revitalizácia vonkajšieho parku, a tu sa  uchádzajú  

o 5 tis. Eur  cez PSK, a k tomu potrebujú od nás  to uznesenie pre nájomný vzťah, 
zvyšok sú v rokovaní ešte, 

- boli tu  na rokovaní, predstavili  svoj zámer, ide o sociálnu terapiu 
- to naše uznesenie potrebujú  k tomu, aby sa mohli uchádzať o peniaze z PSK 

 
Mgr. Ogurčák – ja mám z toho dobrý dojem, neziskové organizácie sú priechodné v získavaní 

grantov, a nebojím sa, že  odídu  preč 
 
PaedDr. Repaský -  majetková komisia nesúhlasila s takým návrhom, prečo? 
 
JUDr. Budziňáková -  pri hlasovaní to tak  vyšlo 
 
p. Rosina – my to chceme prenajať, ale potom keď budú od nás žiadať, a my to nebudeme 

potrebovať, to je problém 
 
Mgr. Ogurčák -  nevidím problém, že odídu preč 
 
MUDr. Papcun – ako to teraz súri?  A mám taký dojem, že nebude to verejne prístupné, keď 

tam má by ť niečo  za 500 tis. Eur,  nech vidíme zmluvu prv 
 
JUDr. Budziňáková – ku technickému zhodnoteniu vždy musí mesto dávať súhlas, určite ak 

by k tomu došlo, tak to dáme do MZ 
 
p. Lorko – vítame všetci, že chcú robiť , a ich teraz súri  ten doklad k výzve , preto 

schvaľujeme teraz ten nájom, 
- ale potom znovu nech príde do MZ nájomná zmluva 
 
Ing. Babej J. – to sa spomínajú iba možné projekty, bavíme sa o niečom, čo ešte nič konkrétne 

nie je teraz, 
- teraz aby sme im nezastavili dobrú vec 

 
p. Rosina – ja dávam poslanecký návrh, dnes o tomto nerozhodovať 
 
p. Čurilla – ale týmto  my im zablokujeme tých 5 tis. Eur z PSK grant,  teraz neriešime tie 

veľké peniaze čo spomínaš investíciu, to my budeme až potom schvaľovať v MZ, ale 
ak dnes im neschválime ten nájom, zablokujeme ich zámer 

 
JUDr. Papcun – pre doplnenie, ak by tam boli  v rámci projektu stavebné úpravy, zhodnotenie 

majetku, všetko bude musieť byť schválené cez MZ, teraz nehrozí, že sa k tomu 
zaväzujeme 

 
p. Rosina – dobre, tak sťahujem svoj poslanecký návrh 
 
JUDr. Budziňáková – dobre, ďakujem, takže dávam hlasovať o návrhu predkladateľa 
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UZNESENIE č.  15 
K bodu: Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájomnehnuteľností, a to: 

LV č. 
Číslo 

parcely 
Register 

KN 
Celková výmera v 

m2 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Druh pozemku 

1 309 C 1849 1/1 Záhrada 

1 
310 

C 
395 

1/1 Zastavaná plocha 
a nádvorie 

1 
311 

C 
725 

1/1 Zastavaná plocha 
a nádvorie 

1 
312 

C 
151 

1/1 Zastavaná plocha 
a nádvorie 

1 313 C 357 1/1 Záhrada 

1 314 C 274 1/1 Záhrada 

1 
315 

C 
185 

1/1 Zastavaná plocha 
a nádvorie 

4376 1305/1 E 464 1/1 Záhrada 

4376 1305/2 E 311 1/1 Záhrada 

vrátane nebytových priestorov a drobných stavieb, neoznačených súpisným číslom 
a nezapísaných v katastri nehnuteľností, nachádzajúcich sa na uvedených pozemkoch, pre 
HUMANITÁR, n. o., so sídlom: Škultétyho 19, Prešov 080 01, SR, IČO: 37 886 932 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúcom v účele, na ktorý plánuje 
nájomca tieto nehnuteľnosti užívať, ktorým je najmä obnova historickej časti mesta Levoča 
a obnova kultúrno-oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta a zároveň pomoc 
mesta pri obnove pracovných zručností, sociálnych kompetencií osôb trpiacich duševným 
ochorením a integrácia týchto osôb do bežného života, a dobu neurčitú, minimálne však 5 
rokov za nájomné vo výške 1,00 eur / rok v súlade s Článkom 21, ods. 2 a Článkom 14, ods. 3 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení na hore uvedený 
účel. 
T: 31.07.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
 JUDr. Babejová 
 

Nájom nehnuteľnosti – Arprog, a.s. 
Mgr. Drahomirecký – požiadali nás o nájom pozemkov, plánujú na nich technickú 

infraštruktúru, komunikácie, potom to odovzdajú  mestu 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  16 
K bodu: Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľnosti v lokalite ul. Pri 
strelnici v Levoči, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 2117/3 – ostatná plocha 
s výmerou 337 m2, časti pozemku parc. č. KN-E 2603 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 67 
m2 a  časti pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda s výmerou 51 m2pre 
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ARPROGakciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO 36168335 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zámere nájomcu 
zrealizovať na predmete nájmu a na vlastné náklady výstavbu technickej vybavenosti IBV 
Pri strelnici, súčasťou ktorej bude aj miestna komunikácia, ktorú po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta Levoča za kúpnu 
cenu vo výške 1 euro, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v súlade s 
Článkom 22, ods. 4 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení na hore uvedený účel. 
T: 31.07.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     JUDr. Babejová 
 

Zriadenie vecného bremena – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – ide o garáže na sídl. Západ, doručili GP, odporúčame  schváliť 

zriadenie vecného bremena 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č.  17 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 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 elektrického zariadenia a jeho príslušenstva  pre NN siete pre garáže sídl. 
Západ, v k. ú. Levoča, na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 zast. pl., pozemku parc. č. KN-C 
2868/1 – ost. pl. a pozemku parc. č. KN-C 8725 – zast. 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, za odplatu dohodnutú v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena č. 20203/2013/OM/3, uzavretej dňa 13.6.2013, vo výške 10 eur/m2 záberu, v súlade s 
§ 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.    
T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 

   JUDr. Babejová 
 

Záložné právo  
Mgr. Drahomirecký – ide o lok. HPZ, boli už zriadené záložné práva,  ale u niektorých 

pozemkov nastali zmeny na výmerách 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
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UZNESENIE č.  18 
K bodu: Záložné právo 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 16 z 54. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 
20.03.2014, ktorým bolo schválené zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti – 
stavebné objekty a pozemky v areáli Hnedej priemyselnej zóny v Levoči v prospech 
Ministerstva hospodárstva SR, IČO: 00686832, Bratislava na zabezpečenie záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. VS 1/2010-KaHR zo dňa 
26.07.2010 a to tak, že tabuľka – „Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča“ 
a tabuľka „Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča“ budú zmenené a budú 
mať nasledujúci obsah:   

Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča:  
KN-C 4588/3  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 750 m2 KN-C 4588/63 - ostatné pl., s vým.        4 362 m2 
KN-C 4588/5  -  zast. pl. a nádv., s vým.    828 m2 KN-C 4588/64 - ostatné plochy, s vým.  694 m2 
KN-C 4588/6  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 824 m2 KN-C 4588/65 - ostatné plochy, s vým.     232 m2 
KN-C 4588/11 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 311 m2 KN-C 4588/66 - zast. pl. a nádv., s vým.    687 m2 
KN-C 4588/12 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 586 m2 KN-C 4588/67 – zast. pl. a nádv., s vým.    462 m2 
KN-C 4588/13 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 069 m2 KN-C 4588/68 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 239 m2 
KN-C 4588/14 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 727 m2 KN-C 4588/69 – zast. pl. a nádv., s vým.   301 m2 
KN-C 4588/15 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 156 m2 KN-C 4588/70 – zast. pl. a nádv., s vým.      16 m2 
KN-C 4588/16 - zast. pl. a nádv., s vým.    187 m2 KN-C 4588/71 – zast. pl. a nádv., s vým.    101 m2 
KN-C 4588/24 - orná pôda, s výmerou     6 m2 KN-C 4588/72 – zast. pl. a nádv., s vým.     64 m2 
KN-C 4588/32 - ostatné plochy, s vým. 63 197 m2 KN-C 4588/73 – zast. pl. a nádv., s vým.      42 m2 
KN-C 4588/42 - zast. pl. a nádv., s vým.   221 m2 KN-C 4588/74 – zast. pl. a nádv., s vým.    127 m2 
KN-C 4588/43 - zast. pl. a nádv., s vým.    278 m2 KN-C 4588/75 – zast. pl. a nádv., s vým.      46 m2 
KN-C 4588/46 – zast. pl. a nádv., s vým.     28 m2 KN-C 4588/76 – zast. pl. a nádv., s vým.      61 m2 
KN-C 4588/47 – zast. pl. a nádv., s vým.       8 m2 KN-C 4588/77 – zast. pl. a nádv., s vým.      45 m2 
KN-C 4588/48 – zast. pl. a nádv., s vým.     10 m2 KN-C 4588/78 – zast. pl. a nádv., s vým.      10 m2 
KN-C 4588/49 – zast. pl. a nádv., s vým.     24 m2 KN-C 4588/79 – zast. pl. a nádv., s vým.    535 m2 
KN-C 4588/50 - zast. pl. a nádv., s vým.    51 m2 KN-C 4588/83 – ostatné plochy, s vým. 2 685 m2 
KN-C 4588/51 - zast. pl. a nádv., s vým.    61 m2 KN-C 4588/84 – ostatné plochy, s vým.     402 m2 
KN-C 4588/52 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 312 m2 KN-C 4588/85 – ostatné plochy, s vým.  1 093 m2 
KN-C 4588/53 - zast. pl. a nádv., s vým.   388 m2 KN-C 4588/86 – ostatné plochy,  s vým.    432 m2 
KN-C 4588/54 - zast. pl. a nádv., s vým.  275 m2 KN-C 4588/87 – ostatné plochy, s vým.     576 m2 
KN-C 4588/55 - zast. pl. a nádv., s vým.      2 m2 KN-C 4588/88 – ostatné plochy, s vým.  9 441 m2 
KN-C 4588/56 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 737 m2 KN-C 4588/89 – ostatné plochy, s vým.     621 m2 
KN-C 4588/57 - zast. pl. a nádv., s vým.   134 m2 KN-C 4588/90 – ostatné plochy, s vým.     721 m2 
KN-C 4588/58 - zast. pl. a nádv., s vým.   132 m2 KN-C 4588/91 – ostatné plochy, s vým.    155 m2 
KN-C 4588/59 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 235 m2 KN-C 4588/92 – ostatné plochy, s vým.    466 m2 
KN-C 4588/60 - zast. pl. a nádv., s vým.    451 m2 KN-C 4588/93 – ostatné plochy, s vým.       25 m2 
KN-C 4588/61 - zast. pl. a nádv., s vým.    496 m2 KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.    91 m2 
KN-C 4588/62 - zast. pl. a nádv., s vým.    230 m2 KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.     15 m2 
Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča:   KN-E 4603 – orná pôda, s vým. 268 m2 
 
T: 31.12.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 

  JUDr. Babejová 
 

Vyradenie majetku  
Mgr. Drahomirecký – vyraďovacia komisia  odporúčila  vyradiť majetok,  ktorý  je 

opotrebovaný, zastaralý, poškodený 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
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UZNESENIE č.  19 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levočapodľa prílohy č. 1 v obstarávacej cene 23 811,43 eur. 

T: 31.5.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 

                      JUDr. Babejová 
 

Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 
Mgr. Drahomirecký – ide o prechod našej knižnice  na PSK, potrebujeme k tomu súbor 

uznesení 
 
JUDr. Budziňáková – pôvodné rokovania  s PSK  boli, že k 1.7.2018 preberú našu knižnicu, 

ale vzhľadom na personálne zmeny u nich na PSK  nebudú schopní to  zrealizovať 
k 1.7., preto  sme dnes aj vypustili z rokovania ten bod o zriaďovacej listine MsKS, 

- tieto uznesenia sú potrebné pre účely PSK, aby oni mohli zriadiť nový subjekt, 
- takže upravíme ešte v texte  termín, naformulujeme to na všeobecný, teda ku termínu 

vzniku nového subjektu u PSK 
 

p. Kravecová – prosím pani riad. MsKS aby bližšie predstavila budúcnosť knižnice, plusy 
a mínusy pre občanov 

 
JUDr. Kamenická – prevádzka knižničnej činnosti bude tu u nás, nebudú  zásadné zmeny, 

skôr iba pozitívne, bude to regionálna knižnica, takže širší záber, nákup knižničného 
fondu,  personálne prevezmú našich  pracovníkov, majetok  sa tiež prevedie na PSK, 
pre občanov sa nič zásadné  nezmení, čo bude s personálom potom ďalej  to my už 
nevieme zaručiť 

 
p. Rosina – zamestnanci budú zamestnancami župy? 
 
JUDr. Budziňáková -  ich subjektu, áno 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č.  20 
K bodu: Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení odňatie správy majetku:  
Delimitovaný majetok: 
Účet – 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, spolu v obstarávacej cene 
6 638,88 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
Účet – 752 Drobný hmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 6 743,06 eur; v zostatkovej 
cene 0 eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 6 743,06 eur; 
Účet – 753 Ostatný majetok, spolu v obstarávacej cene 283,37 eur, v zostatkovej cene 0 eur; v 
hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 283,37 eur; 
Účet – 754 Knižničný fond, spolu v obstarávacej cene 40 867,33 eur, v zostatkovej cene 0 
eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 40 867,33 eur; 
Majetok obstaraný z kapitálového transferu: 
Účet – 013 Software, spolu v obstarávacej cene 5 172,23 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
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Účet – 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 963 eur, 
v zostatkovej cene 0 eur; 
Majetok obstaraný z bežného transferu: 
Účet – 752 Drobný hmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 34 617,34 eur; v zostatkovej 
cene 0 eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 34 617,34 eur; 
Účet – 753 Ostatný majetok, spolu v obstarávacej cene 1 908,70 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 1 908,70 eur; 
Účet – 755 Drobný nehmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 140 eur; v zostatkovej cene 
0 eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 140 eur; 
Účet – 754 Knižničný fond, spolu v obstarávacej cene 31 865,98 eur, v zostatkovej cene 0 
eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 31 865,98 eur; 
zo správy Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312 s účinnosťou od dátumu zriadenia subjektu Prešovského 
samosprávneho kraja. 
T:  30.09.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                      JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  21 
K bodu: Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 19, ods. 2 a 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení darovanie hnuteľného majetku Mesta Levoča 
pre subjekt PSK, ktorý bude prevádzkovateľom regionálnej knižnice v Meste Levoča od  
dátumu zriadenia subjektu Prešovského samosprávneho kraja v tomto rozsahu: 

P. 
č. 

Druh majetku Obstarávacia 
cena 

Zostat-
ková 
cena 

Hodnota 
evidovaná 
v podsúvahovej 
evidencii  

Obstará-
vacia 
cena 

Zostat-
ková 
cena 

Hodnota 
evidovaná 
v podsúvah
ovej 
evidencii 

SPOLU 
(€) 
 

1. Software     
5172,23 

 
0,00 

  
5172,23 

2. Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných vecí 

 
6638,88 

 
0,00 

     
6638,88 

3. Drobný dlhodobý 
hmotný majetok 

   963,00 0,00  963,00 

4. Drobný hmotný 
majetok 

6743,06 0,00 6743,06 34617,34 0,00 34617,34 41360,40 

5. Ostatný majetok 283,37 0,00 283,37 1908,70 0,00 1908,70 2192,07 
6. Drobný nehmotný 

invest. majetok 
   140,00 0,00 140,00 140,00 

7. Knižničný fond 40867,33 0,00 40867,33 31865,98 0,00 31865,98 72733,31 
 SPOLU: 54532,64   74667,25   129.199,

89  
T: 30.09.2018                 Z: Mgr. Drahomirecký 
     JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  22 
K bodu: Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájomnebytových priestorov, a to týchto 
miestností: Vstupná chodba so schodiskom s výmerou 32 m2, Vstupná miestnosť s chodbou  
s výmerou 36 m2, Čitáreň č. 1 s výmerou 15 m2, Čitáreň č. 2 s výmerou 15 m2, Kancelária 
s výmerou 35 m2, Čitáreň č. 3 s výmerou 52 m2, Sklad č. 1 s výmerou 4 m2, WC č.  1 s 
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výmerou 3,5 m2, WC č. 2 s výmerou 3,5 m2, Chodba oproti WC s výmerou 12 m2, Čitáreň 4 
s výmerou 54 m2, Čitáreň 5 s výmerou 30 m2, Sklad 2 s výmerou 42 m2, Átrium s výmerou 69 
m2, s celkovou výmerou 403 m2, nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 58, 
v stavbe s. č. 58, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45, k. ú. Levoča pre subjekt 
Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bude prevádzkovateľom regionálnej knižnice 
v meste Levoča od 01.07.2018 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
spočívajúci v tom, že nájomca plynule nadviaže na doterajšiu činnosť Mestského kultúrneho 
strediska mesta Levoča v oblasti knižničných služieb pre občanov mesta a bude ju ďalej 
rozvíjať, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 25, ods. 
1, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 
účel zriadenia a prevádzkovania regionálnej knižnice v meste Levoča, s účinnosťou od 
dátumu zriadenia subjektu Prešovského samosprávneho kraja. 
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                      JUDr. Babejová 
 

Nájom nebytových priestorov – VšZP 
Mgr. Drahomirecký – žiadajú dodatok k nájomnej zmluve ohľadom zmeny výpovednej lehoty 

z 3 na 6 mesiacov, argumentujú nedostatkom času na hľadanie nových priestorov, 
sťahovanie 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  23 
K bodu: Nájom nebytových priestorov  

Hl. za 14 proti  1 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve č. 17/2008 o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 28.05.2008 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava ako nájomcom, na 
nebytový priestor  nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, z dôvodu 
úpravy Článku 3, bodu 4 zmena výpovednej lehoty z doby 3 mesiace na dobu 6 mesiacov, 
s účinnosťou od 01.05.2018. 
T: 30.04.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                      JUDr. Babejová 
 

Nájom nebytových priestorov – vyhlásenie VOS 
Mgr. Drahomirecký – ide o voľný priestor dole na MsÚ, bývalá pokladňa, odporúčame to 

ponuknúť cez VOS 
 
p. Kravecová -  sú to vhodné priestory aj pre poisťovňu 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  24 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov  

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje prenájomnebytových priestorov, m. č. 1.07-1.11 spolu s výmerou 37,20 m2, 
nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 4, v stavbe s. č. 4, postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 2, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade 
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s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu : kancelária s príslušenstvom 
b) minimálna výška nájomného: podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Levoča v platnom znení  
c) doba nájmu  : neurčitá 
d) výpovedná lehota   tri mesiace 
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 

14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom  ktorom mesiaci, 
podľa schváleného harmonogramu zasadnutí MZ; 

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

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

len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto oznámi 

na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol 
návrh prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy; 
l) 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: 31.5.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 

JUDr. Babejová 
 

Nájom nebytových  priestorov 
Mgr. Drahomirecký – v rámci vyhlásenej VOS  bola doručená jedna obálka, ide o nebytový 

priestor na NMP č. 28 na prízemí, ponuku predložil Ing. Stanislav Stach, Košice, 
zámer zriadiť  sklad pre e-shop textilu, nájom od 1.5.2018, ponúka cenu 25 
eur/m2/rok, takže podmienky sú splnené, návrh je podpísaný, žiadosť je podaná ako 
fyzická osoba, ale  menovaný žiada aby bola jeho žiadosť  bola  uplatnená na jeho 
živnosť, ktorú si momentálne vybavuje, 

- takže odporúčame prijať túto ponuku, a doplníme tam  vetu o tom, že bude dodatok  
k zmluve po vydaní živnostenského oprávnenia 
 

JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  25 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov  

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy pre Ing. Stanislava Stacha, 
nar. 21.11.1965, bytom Junácka 10, Košice, doručený v obchodnej verejnej súťaži, 
uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom 
nebytového priestoru  dve miestnosti so vstupom z dvornej časti prízemia budovy Námestie 
Majstra Pavla č. 28 v Levoči, na účel zázemie pre e-schop s textilom-skladovanie tovaru, 
fotenie, čistenie, balenie,  s účinnosťou od 1.5.2018,  a súhlasí s uzavretím dodatku 
k Nájomnej zmluve s navrhovateľom po vydaní živnostenského oprávnenia. 
T: 31.5.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 

JUDr. Babejová 
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Zámer vybudovania tréningového centra v Levoči 
Mgr. Drahomirecký – p. Július Hudáček  sa obrátil na mesto so žiadosťou, má záujem 

vybudovať moderné tréningové centrum pre športovcov, je tu osobne, takže bude 
prezentovať svoj zámer 

 
JUDr. Budziňáková – vítam medzi nami p. Hudáčeka, odovzdávam mu slovo 
 
p. Hudáček – prišiel som predstaviť svoj zámer, investícia okolo 600 tis. Eur, chcel by som to 

urobiť čím skôr,  papierovačky  trvajú istý čas,  počítam že do 3/2019  by mohli byť,  
potom výstavba by trvala cca 6 mesiacov, takže 9/2019 by to mohlo byť zrealizované,  
plánovaný počet pracovných miest by bol 6-8, 

- bola by tam aj reštaurácia zdravej výživy, konferenčná miestnosť, malý obchodík 
s doplnkami,  vyhradená časť  by bola aj pre futbalový klub asi na šatne, alebo podľa 
dohody, chceme to prepojiť so SpišIndians, aktivity na zimnom štadióne, boli by tu aj 
hokejové campy pre domácich aj pre cudzích hráčov, spolupracujeme aj s p. 
Kedžuchom – PitGym, 

- išlo by o  komplex celého štadióna, welnes, rehabilitácia, masáže, 
- verím, že  vás to osloví 
 
MUDr. Suráková – ďakujem za prezentáciu, je to pekné, 

- okrem pozemkov chcete od mesta aj  financie? 
 

p. Hudáček – nie, sú to súkromné zdroje, som rodák z Levoče, poznám ako štát nevytvára 
podmienky, pre mňa je to srdcová záležitosť, sú to moje zarobené financie, toto by 
bola služba mestu  po mojej kariére 

 
p. Kravecová -  vítam Vás medzi nami, ja som skôr naklonená ku mládeži, páči sa mi 

prezentácia, ale areál pre ľadový hokej súvisí aj s futbalistami, oni sú ukrátení,  mali 
sľúbené šatne, no nič sa nedeje, tak aby aj oni neboli vytláčaní do úzadia, 

- a druhá vec, či  budete plánovať v budúcnosti niečo pre deti, tak ako  teraz cez hodiny TV 
chodia žiaci na ľad, či aj u vás bude niečo také pre žiakov? 

 
p. Hudáček – pre futbalistov sme pripravení vyčleniť v našich priestoroch miesto, 
- hodiny TV v minulosti boli iné, viem to, teraz  je to veľmi zle, vidíme to všetci, chceme 

práve žiakov podchytiť, ukázať im aby videli ako sa starať o vlastné telo,  podporíme 
spoluprácu, spomínal som už  spoluprácu s Dávidom Kedžuchom  s jeho klubom 

 
p. Kravecová – naša škola nevyužíva  športovú halu na hodiny TV, ale triedy, je to môj 

osobný boj s vedením školy, som veľmi rada, že máte taký názor aj Vy, že treba 
žiakov zahrnúť do športových aktivít 

 
p. Rosina – výborná prezentácia, chcem sa opýtať aké parkovanie bude? 
 
p. Hudáček – bude parkovanie, uvidíme  aké počty výjdu 
- ukážka na nákresoch 
 
p. Čurilla – riešime šatne pre futbal, aj Vy spomínate  tie šatne, my teraz riešime  dve šatne za 

117 tis. Eur, čo máme aj v rozpočte na to peniaze, futbalové zázemie máme 
zanedbané, treba to spolu  vyriešiť,  



19 

 

- páči sa mi záujem investovať taký  projekt, 
- máte našu absolútnu podporu 
 
p. Hudáček – bavili sme sa o tom, sme ochotní dať priestor pre futbalové šatne, mesto si môže 

určiť  kto tam  pôjde, my budeme mať k dispozícii cca 150 – 180 m2 
 
Jeseňák, M..A. – ale Vy nevylučujete, že to viete poriešiť aj pre futbal aj hokej,  ešte nie je 

projekt, dá sa to ešte 
 
p. Hudáček –  2 pre hokej, alebo 4 pre futbal, nedá sa  obidvoch  uspokojiť 
 
p. Dunčko – chcete odkúpiť pozemky, môžeme predať? 
 
JUDr. Budziňáková – áno 
 
p. Dunčko – futbalisti si zaslúžia aj obnovu ihriska, dráha nefunguje už roky, ja by som chcel 

ihrisko bez tej atletickej dráhy, ja som navrhoval, aby  futbalové ihrisko  sa urobilo 
dole na starom a tu aby bolo parkovanie, lebo máme problém, aby to bolo centrálne 
parkovanie mesta, a dole urobiť nové ihrisko, a tie šatne keby sa dve v podzemí urobili 
tu, to by stačilo 

 
Jeseňák, M.A. –ďakujem za takúto aktivitu, tento projekt je sympatický, zámer realizácie je 

skvelý, 
- tie šatne bolo by dobré dohodnúť, aby sa u vás urobili, 
- držíme Vám palce, pre  Levoču to bude obrovský potenciál rôznych zameraní 

športovcov 
 

Mgr. Ogurčák – výber lokality  je veľmi dobrý, je to sympatické, no ja odporúčam ešte 
osvetovú činnosť, ktorá je veľmi dôležitá, vzdelávať, stretnutia špičkových 
odborníkov pre ľudí, pre rodičov, pre žiakov 

 
p.Hudáček –spomínal som, že tam bude aj tá konferenčná  miestnosť, presne na tieto aktivity, 

náš zámer 
 
Mgr. Babej V. – ďakujeme že ste prišli,  taká investícia pre mesto, držíme palce, budeme sa 

snažiť  my ako MZ byť nápomocní, aby to slúžilo mestu, 
- ako už spomínal kolega  Jeseňák, treba rokovanie, a vyhovieť aj hokejistom aj 

futbalistom, a šikovne sa dohodnúť o tie šatne 
 

Mgr. Minďaš – tie šatne v budove Kocky je nutné  urobiť, a čo sa týka predloženého zámeru 
nemám žiadne výhrady 

 
JUDr. Budziňáková –ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  26 
K bodu: Zámer vybudovania tréningového centra v Levoči  

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje projektový zámer pána Júliusa Hudáčka, bytom Nezábudkova 8A, 052 01 
Spišská Nová Ves spočívajúci vo vybudovaní moderného tréningového centra slúžiaceho na 
športovú prípravu pre športovcov viacerých športových odvetví na časti pozemkoch, ktoré sú 
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v súčasnosti vo vlastníctve mesta Levoča, a to pozemkoch KN-C 3223/2 a KN-C 3223/4, 
nachádzajúcich sa v lokalite súčasného futbalového štadióna v Levoči s tým, že o samotnom 
predaji dotknutých pozemkov bude MZ rozhodovať až po predložení  príslušnej projektovej 
dokumentácie a vyhotovení geometrického plánu na oddelenie dotknutých pozemkov. 
T: 30.06.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
  JUDr. Babejová 
 

Ukončenie nájmu nebytových priestorov dohodou – MAS LEV 
Mgr. Drahomirecký – požiadali o výpoveď nájomnej zmluvy, a zároveň o refundáciu 

nákladov na  maľovanie nebytového priestoru, refundáciu nákladov sme neuznali 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č.  27 
K bodu:  Ukončenie nájmu nebytových priestorov dohodou 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
MZ schvaľuje ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3244/2018/OM/1 zo dňa 
28.02.2018, nachádzajúcich sa adrese na Námestie Majstra Pavla 28 v Levoči, uzatvorenej 
medzi Občianskym združením MAS LEV, o. z., IČO: 42084636 so sídlom Námestie Majstra 
Pavla 28, 054 01 Levoča, SR ako nájomcom a Mestom Levoča, IČO: 329 321 ako 
prenajímateľom dohodou k 30.04.2018. 
T: 30.04.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                          JUDr. Babejová 
 

Výstavba  detského ihriska „Žihadielko“ 
Mgr. Drahomirecký – vstup do projektu bol schválený už 
 
JUDr. Budziňáková – v pondelok začínajú stavať, slávnostné otvorenie  je plánované na 

2.júna, 
- dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č.  28 
K bodu: Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom: 
 časti pozemku s výmerou 289 m2 na parcele registra C, parc. č. 3056/1 s výmerou 14 545 

m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v obci Levoča, v okrese Levoča, evidovaný na LV č. 1, 
vedený Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor; 

 časti pozemku s výmerou 21 m2 na parcele registra C, parc. č. 3056/16 s výmerou 7 380 
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v obci Levoča, v okrese Levoča, evidovaný na LV č. 1, 
vedený Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor; 

 časti pozemku s výmerou 10 m2 na parcele registra C, parc. č. 2888/1 s výmerou 119 450 
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v obci Levoča, v okrese Levoča, evidovaný na LV č. 1, 
vedený Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor; 

orientačne graficky vyobrazených v prílohe č. 8 pre Lidl Slovenská republika, v.o.s., so 
sídlomRužinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 
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9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, spočívajúcom v účele, na ktorý plánuje nájomca tieto nehnuteľnosti 
užívať, ktorým je realizácia projektu „Ihrisko Žihadielko“, zameraného na rozvoj 
voľnočasových aktivít detí, realizovaného na predmetnom pozemku, ktorého tvorcom 
a investorom je Lidl Slovenská republika, a to dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1,00 eur 
v súlade s Článkom 21, ods. 2 a Článkom 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení na hore uvedený účel. 
T: 30.04.2018                Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  29 
K bodu: Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, t. j. 
k všetkým častiam projektu „Ihrisko Žihadielko“, ktoré nebudú súčasťou prenajatého 
pozemku ku dňu odovzdania pozemku a projektu „Ihrisko Žihadielko“ a k výrobkom, ktorých 
použitie bolo pri zhotovení ihriska odsúhlasené zo strany Lidl Slovenská republika, a ktoré 
tvoria súčasť vizuálu herných prvkov a mobiliáru použitého na zhotovenie ihriska odLidl 
Slovenská republika, v.o.s., so sídlomRužinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 
pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321. 
T: 30.04.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  30 
K bodu: Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie prevádzaných práv, t. j. všetkých práv, existujúcich 
ku dňu odovzdania pozemku a projektu „Ihrisko Žihadielko“, ako aj všetkých práv, ktoré 
vzniknú po odovzdaní (najmä práva zo záruky za zodpovednosť za vady diela), ktoré bude 
mať Lidl Slovenská republika voči zhotoviteľovi diela na základe Rámcovej zmluvy o dielo, 
uzatvorenej so zhotoviteľom ihriska, od Lidl Slovenská republika, v.o.s., so 
sídlomRužinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 pre Mesto Levoča, Nám. Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321. 
T: 30.04.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
    JUDr. Babejová 

UZNESENIE č.  31 
K bodu: Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie sublicencie k autorskému dielu “MayatheBee 
3D“od Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 
35 793 783 pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321. 
T: 30.04.2018                 Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  32 
K bodu: Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľujenájom časti plochy hracích prvkov projektu „Ihrisko Žihadielko“ pre Lidl 
Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 
na účely propagácie Lidl Slovenská republika a umiestnenie loga Lidl Slovenská republika v 
podobe, počte, rozsahu a plošnom umiestnení zodpovedajúcemu vizualizáciám, a to na dobu 
určitú 10 rokov odo dňa odovzdania pozemku a projektu „Ihrisko Žihadielko“ a za 
jednorazovú odplatu vo výške 299,00 EUR. 
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T: 30.04.2018                 Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 

 
4. Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom 

v meste Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová –predkladáme  návrh na vstup do projektu na vyhlásenú výzvu – sociálne 
služby, pôjde o týždenný alebo celoročný pobyt seniorov s maximálnou kapacitou 12 
miest v objekte, 

- mesto má požiadavky od občanov o takýto druh služby 
 

JUDr. Budziňáková – bolo by to zariadenie pre zdravotne postihnuté osoby, ale aj  pre 
dôchodkový vek osoby, takáto výzva ešte nebola, a ani už asi nebude, radili sme sa 
s PSK, vytipovali sme objekty, vyberáme, prechádzame ich s projektantami, ale 
dispozičné riešenia našich  objektov máme nevhodné, uvažovali sme o Kláštorskej č. 
27, ale máme tam obsadené byty, museli by sme im poskytnúť iné bývanie, zatiaľ sme 
sa zhodli na objekte Kláštorská č. 20 pre tento účel, ale teraz schvaľujeme iba zámer 
ísť do projektu,  neschvaľujeme už konkrétny dom, 

- oprávnené výdavky sú stavebné práce plus inventár,  cez 1mil. eur investícia, 
- je na vás, či ideme do toho 

 
p. Kravecová –rozoberali sme to aj na komisii, my sme prišli s tým, aby sme išli do toho, 

mesto  toto veľmi potrebuje, len  či to nie je málo iba 12 miest,  ja som za 
 
JUDr. Budziňáková -  taká je podmienka tejto výzvy, že kapacita 12 miest 
 
MUDr. Papcun -  či by nebolo vhodné zvážiť  na tento účel   bývalú Polikliniku, sédriu? 
 
JUDr. Budziňáková – neboli tam projektanti, ale ja myslím, že to je veľká budova pre 12 

miest, prevádzkové náklady utiahnuť potom bude ťažké 
- v tejto súvislosti potrebujeme na projektovú dokumentáciu vyčleniť v rozpočte sumu 6 

tis. Eur, takže ja potom pri zmene rozpočtu dám  k tomu poslanecký návrh 
- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom v meste Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZschvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovania a predloženia  projektového zámeru 
„Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom v meste Levoča“ na 
predkladanie ŽoNFPv rámci  výzvy vyhlásenejprostredníctvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu  (termín uzávierky 11.06.2018). 
T : 11.06.2018   Z: Mgr. Lazorová 
   JUDr.  Babejová 
 

5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
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Mgr. Kamenický – inventarizácia bola vykonaná štandardným spôsobom,  komisia konštatuje, 
že nie je rozdiel medzi účtovným a skutkovým stavom 

 
JUDr.Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č.  33 
K bodu:  Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
     JUDr. Babejová 
 

6. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017, vrátane 
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; 
záverečný účet mesta za rok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

JUDr. Budziňáková – ešte predtým, ako  začne p.Kamenický, dovolím si  povedať, že 
hospodárenie za rok 2017  bolo prebytkové,  cez 700 tis. Eur, chcem sa vám všetkým   
poďakovať za spoluprácu, tak zamestnancom, i poslancom,  aj riaditeľom PO,   

- je v súlade s platnou legislatívou,  pohľadávky nerastú, úverová zadĺženosť klesá 
 

Mgr. Kamenický – odprezentoval  hospodárenie mesta podľa písomného materiálu, 
prezentácia  s komentárom prebehla cez  obrazovku 

 
JUDr. Budziňáková -  táto prezentácia je  zrkadlo hospodárenia mesta, 

- prosím hlavnú kontrolórku o stanovisko 
 

JUDr. Rusnáčiková – v stanovisku konštatujem, že  záverečný účet bol vypracovaný v súlade 
s právnymi predpismi, bol riadne zverejnený,  auditor overil účtovnú závierku mesta, 
obsahuje všetky údaje o plnení rozpočtu podľa  toho ako to ukladá zákon, finančné 
oddelenie spracovalo aj bonitu mesta, čo je nad rámec zákona, 

- odporúčam  uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu s výrokom  bez výhrad 
 

JUDr. Budziňáková – teraz prosím  riaditeľov  MsKS a TS ML 
 
JUDr. Kamenická –na obrazovke prebehla prezentácia – video obsahujúci zostrih   

realizovaných  udalostí, akcií 
- hospodárenie  máme výborné, nevyčerpali sme ani  celý príspevok  zriaďovateľa, 

vlastné príjmy sme  prekročili vysoko, podarilo sa nám  získať aj dotácie, 
- je nevyhnutné už   vážne  sa zaoberať rekonštrukciou budovy kina, hrozí zavretie 

 
Mgr. Minďaš -  finančné údaje sú  v materiály, 

- hospodárenie je veľmi dobré, kladný výsledok, nevyčerpali sme  príspevok 
zriaďovateľa,  tiež sa nám podarilo získať dotácie cez ÚPSVaZ na zamestnancov 
 

Jeseňák, M.A. -  zaujíma ma koľko ľudí chodí do nášho kina, aký je výnos zo vstupného? Tie 
priestory to je obrovský kolos, treba  uvažovať o využívaní menšieho  priestoru na 
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premietanie filmov, a budovu kina  využívať na iné účely, treba veľmi zvážiť  čo 
ďalej, a či  investovať 

 
JUDr. Kamenická – čísla máte v materiály, účasti nám vzrástli, návštevnosť  vyššia, no treba 

povedať že kino neslúži iba na tento účel, je to jediná miestnosť v našom meste 
s kapacitou 300-350 ľudí, robia sa tam akadémie atď, mesto nemá iné miesto pre toľko 
ľudí, 

- premietanie filmov si vyžaduje isté technické zázemie, nie je možné premietať v iných  
priestoroch, iba  to letné kino na staršiu produkciu, nové sa nedajú inde 
 

p. Čurilla – správa je podrobná, čitateľná, máme dobrý výsledok, a poukazuje aj na riziká, 
uvedomiť  si treba, že žijeme v konjuktúre a naša závislosť na podielových daniach je 
veľká, ale posunuli sme sa trochu, hospodárenie  bolo dobré, 

- príspevkové organizácie vnímam pozitívne, hlavne TS, budujú,  sú sebestačné, riešia všetky 
potreby, MsKS tiež  urobilo  kultúru za málo peňazí  veľa muziky, ďakujeme, no treba 
poukázať na to, že spravuje majetok z ktorého má vlastné príjmy, ale nevracajú sa do 
toho majetku, treba vlastné príjmy nechávať im 

 
Ing. Vilkovský, MBA – chcem sa opýtať či je  vysporiadaný ten príjem z predaja budovy 250 

tis.eur, lebo mali sme to v rozpočte  2017 aj v rozpočte 2018 ? 
 
Mgr. Kamenický – v rozpočte 2018 už to nie je, v r.2017 je to vysporiadané 
 
Ing. Vilkovský, MBA – máme vysoký prebytok, ale  aj auditor  poukazuje na  záväzky-

pohľadávky, treba si to porovnať, a treba to ešte očistiť od hospodárenia mesta 
 
Mgr. Kamenický – je to spôsobené tým, že vyfakturovali sa investičné akcie až v r. 2018, 

preto vznikli aj záväzky, ale máme na toto zdroje krytia  
 
p. Rosina – chcem sa opýtať  ako  sledujeme spotrebu energií? Kto to sleduje? 
 
JUDr. Budziňáková –každý si svoje  energie sleduje, mesto samo, organizácie samé, 
- ale trend je dnes taký, že  firmy už zamestnávajú vlastného energetika 
 
p. Rosina – čo s parkoviskom oproti nemocnici?  Ako postupujú jednania so SPF? 
 
Mgr. Drahomirecký -  stretnutie s vlastníkom sme mali, požaduje vyššie nájomné, a nesúhlasí 

s odkúpením pre mesto, je to otvorené, stále rokujeme v tej veci 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – treba sa zamýšľať nad  štruktúrou rozpočtu,  ako napĺňať príjmy 

a udržať výdavky, 
- nemíňalo sa viac ako bolo potrebné, ale treba povedať, že sa neurobili  žiadne zásadné 

reformy, najmä  na úseku školstva, lebo  tam sú najväčšie výdavky, to je balvan, 
- čo sa týka kultúrnej oblasti, možno niekedy nespravodlivo očakávame od mesta že to 

má financovať, naše mesto dlhodobo financuje kultúru, no v iných mestách to nie je 
tak, a tam môžu  za tie peniaze financovať iné  veci 
 

JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č.  34 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a    

príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ  schvaľuje  výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v súlade s § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

prebytok   rozpočtu  1 496 480,48 Eur     
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
      JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  35 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a  príspevkových 

organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2017 v celkovej sume  
759 535, 90 Eur nasledovne:  
a) 76 200,00 Eur  na účet rezervného fondu. 
b) 683 335,90Eur  na účet investičného fondu   
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                              JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č.  36 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a     

príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje Záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2017 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:  
 

Záverečný účet   Mesta Levoča  za rok 2017 bez výhrad.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                              JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č.  37 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a     

príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových a 
príspevkových organizácií mesta za rok 2017 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 
2017. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                              JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  38 
K bodu:  Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML za rok 2017 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML za rok 2017. 
T: 26.4.2018         Z: Mgr. Minďaš 
           JUDr. Budziňáková 
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UZNESENIE č.  39 
K bodu:  Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS za rok 2017 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS za rok 2017. 
T: 26.4.2018         Z: JUDr. Kamenická 
           JUDr. Budziňáková 
 

7. Ulica Predmestie (doplnený bod programu) 
 
p. Kravecová–chcem poukázať na to, že tu p. Babej navrhol aby sa robila cesta Za sedriou, 
Pod vinicou a dalo sa do rozpočtu, no ulica Predmestie zasa nič, a pritom bolo tu na MZ 
odsúhlasené, že sa bude robiť Predmestie, občania tam roky platia dane,  v r. 2010 bola aj 
povodeň, a nič, občania sú diskriminovaní oproti iným, zápasia tam so špinou, dážďovou 
vodou, 
- nie je to zahrnuté do rozpočtu, ja preto navrhujem, aby sa len nezasypovali výtlky, 
- prišli tu občania, prosím aby mohli vystúpiť 
 
JUDr. Budziňáková – áno, požiadali o slovo, nech sa páči p. Bonk 
 
p. Bonk -  podstata problému je dažďová voda, ohrozuje náš majetok aj bývanie, mesto s tým 
nič nerobí,  bolo to už na MZ schválené a nič sa neurobilo, prečo ? kedy sa to bude robiť? 
A prečo  cesta Za sedriou je už schválená a pritom tam ešte ani nebývajú? 
 
Ing. Pitoráková – bolo prijaté uznesenie, aby sa vypracovala PD, dali sme ju spracovať, PD 
máme,  a zvolali sme aj všetkých obyvateľov , bolo to búrlivé rokovanie, máme z toho 
zápisnicu, prišlo nám aj písomné stanovisko od p. Skoumalovej, že ona nesúhlasí,  na tom 
stretnutí došlo k útokom,  zasahovali aj MsP, ľudia sú tam nejednotní, 

- PD máme na dve časti,  navrhnuté sú vsakovacie jamy, lebo  nedá sa tam technicky  
zviesť voda do potoka, rozpočet na  vsakovacie jamy je na sumu 38 265 eur, druhá 
časť rozpočtu je na sumu 59 793 eur,  

- Ja som návrh do rozpočtu  dala, no žiaľ krytie sa nenašlo 
 
JUDr. Budziňáková – uznesenie bolo splnené, PD sa dala vypracovať,  pri tvorbe rozpočtu 
sme  vychádzali z už rozpracovaných  a schválených dotácii kde potrebujeme zabezpečiť 
spolufinancovanie, 

- ul. Za sedriou už bola schválená, nie teraz sme ju dávali, a je viazaná na príjem od 
firmy Azor 

 
p. Bonková – potrebujeme chrániť svoj majetok, toto nám poškodzuje 
 
Ing. Pitoráková – prečítala plné znenie písomného stanoviska od p. Skoumalovej 
 
p. Kravecová – mesto nedalo tam nič urobiť, prosím okrem toho odvodnenia tam aj cestu 
urobiť, ľudia platia dane, 
- keď sa po 12 rokoch čo ja toto tu hovorím, nenájdu prostriedky, tak tu príde televízia 
 
p. Rosina  - musíme považovať  toto za havarijný stav, musíme to podporiť 
 
Mgr. Babej V. – pani kolegyňa, nemôžeme si tu vykrikovať čo  kto navrhol a prešlo, 
nemôžeme sa tu takto konfrontovať,  
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- dohodlo sa, že sa bude riešiť len voda, že sa  to budeme snažiť odviesť, no teraz 
povedala k tomu vedúca IČ, že nie je toto riešenie technicky možné, tak musíme 
hľadať iné riešenie, a verím, že riešenie sa nájde 

 
p. Čurilla – racionálne treba riešiť, bolo schválené uznesenie, ktoré sme prijali, a nebolo ani 
zrušené, takže je platné, mali by sme termíny povedať už,  požiadavka je oprávnená, 
dochádza tam k poškodeniu majetku, mesto je povinné to riešiť, 
- nájsť technické riešenie  na to odvodnenie, a ostáva už len zdroj financovania, ale mohlo by 
to ísť ako havarijný stav z rezervného fondu, pripraviť to  a uzavrieť ten problém,  
- dávam taký poslanecký návrh 
 
JUDr. Budziňáková – ja súhlasím, odvodnenie áno, tie vsakovacie nádrže urobiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja som za, ale  ja dám hneď poslanecký návrh, aby sa  potom keď sa to 
urobí aj uzavrela táto ulička, lebo dáme do toho 38 tis. eur, a hneď sa to zapratá odpadom 

- uznesenie bolo splnené, bolo postavené tak, že sa má vypracovať PD 
 
p. Bonk – boli prijaté dva uznesenia, citoval uznesenie zo zasadnutia 17.2.2017 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  musí sa potom ulica zatvoriť po odvodnení, áno urobiť to, ale hneď 
zatvoriť tú lokalitu, a nepoužívajme už prosím tú vetu, že ľudia platia dane 
 
JUDr. Budziňáková – donesieme to uznesenie, ktoré spomínate, pozrieme na to, ale ja by som 
to teda odporúčila zrušiť a prijať teraz to nové na odvodnenie 

- áno,  17.2.2017 bolo prijaté  uznesenie, ako hovorí p. Bonk, ale musím  k tomu 
povedať, že  to uznesenie bolo prijaté  iba z diskusie, bez prípravy materiálu, bez 
finančného krytia, neboli k tomu známe náklady, ja preto dávam poslanecký návrh 
zrušiť toto uznesenie č. 46 zo 17.2.2017, 

- a odporúčam  prijať nové  uznesenie dnes, ako navrhol pán Čurilla jeho poslanecký 
návrh, 

- návrh p. Cvoligu aby sa  ulica uzavrela neodporúčam schváliť, trváš na takomto 
návrhu? 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – dobre, sťahujem svoj návrh 
 
JUDr. Budziňáková -  takže dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č.  40 
K bodu:   Ulica Predmestie – poslanecký návrh 
   Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Miroslava Čurillu – použitie rezervného fondu na 
odvodnenie uličky pri Slavkovskej ulici podľa projektovej dokumentácie a výsledku 
verejného obstarávania. 
T: 31.12.2018      Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Kamenický 
          JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  41 
K bodu:   Ulica Predmestie – poslanecký návrh 
   Hl. za 17 proti  0 zdr 1  nehl.  0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej – zrušiť uznesenie č. 46  
z 26.zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2017. 
T: ihneď       Z:  JUDr. Babejová 
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8. Zmena rozpočtu Mesta Levoča č.2 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Kamenický – jedná sa o druhú zmenu rozpočtu, prvá zmena bola prijatá vo februári  bez 
súhlasu MZ, išlo iba o presuny prenesený výkon – školstvo, 

- podrobné položkovité zmeny rozpočtu  boli prezentované podľa písomného materiálu, 
- zmena rozpočtu je v súlade so zákonom, 
- predkladáme aj zmenu použitia prostriedkov investičného fondu, sú zoradené podľa 

priorít mesta a podľa štádia rozpracovania a schválenia projektov, spolufinancovanie, 
havárie, sú tam aj vrátky  nepoužitých  príspevkov našim príspevkovým organizáciam 
 

JUDr. Budziňáková –  boli tu otázky ku  rekonštrukcii Kocky, prosím riad. TS  
 
Mgr. Minďaš – rekonštrukciu šatní v Kocke netreba vnímať ako  vyriešenie situácie pre FK 

Levoča, tie priestory nebudú postačovať určite, ale ide o suterén  budovy, vzniknú dve 
šatne so sociálkami, prečerpávacia stanica tam musí  byť na odpady, 

- ide o komplexnú rekonštrukciu  všetkých stavebných  častí, plus sanita, elektrina, 
voda, vzduchotechnika, 

- finančné náklady sú projektové ceny, dotácia SFZ je 25 tis.eur, 
- priestory  Kocky  potrebujeme zrekonštruovať  aby sa neznehodnocoval celý objekt, 
- tá výstavba čo prezentoval p. Hudáček, vidím ako dobré riešenie, ale ako už 

prezentoval realizáciu na r. 2019, kde budú fungovať futbalisti? Oni rok nemôžu 
nefungovať, musíme  aspoň provizórne riešenie mať, bola by to Kocka 
 

JUDr. Budziňáková – ja dávam poslanecký návrh ku zmene rozpočtu o tých 6 tis.eur na 
projektovú dokumentáciu pre vstup do projektu – sociálne služby 

 
Jeseňák, M.A. – nie som stavbár,  ale p. Hudáček  prezentoval ,že postaví halu  za 600 tis. eur 

a my  dve futbalové šatne  postavíme za  110 tis.eur? 
- odporúčam ešte rokovať s p. Hudáčekom o tých šatniach 

 
Mgr. Minďaš – ja ako správca budovy  musím povedať, že ten priestor   je takto 

znehodnocovaný, Kocku nám treba zrekonštruovať, nie je to až taký veľký peniaz, ten 
suterén ostal nedokončený, a teraz máme na toto dotáciu 25 tis.eur, treba to teraz 
využiť, oplatí sa  

 
JUDr. Budziňáková  –  šatne majú byť pre deti, nie pre FK, kto bude potom nájomné  za FK 

platiť? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – dlh voči futbalistom máme, ja držím palce  tomu čo prezentoval p. 

Hudáček, ale chcem povedať, že  on tu už bol  pred dvomi rokmi s návrhom, vtedy 
chcel  robiť na starom futbalovom ihrisku, a nič z toho nebolo,  ja by som sa preto 
veľmi nespoliehal, 

- ale toto v Kocke treba teraz  urobiť 
 

MUDr. Papcun – musíme to robiť, tie šatne pre futbal treba, časové hľadisko, priestorové 
hľadisko  

 
p. Rosina – on chce za 600 tis. eur  urobiť, my máme urobiť dve šatne za 110 tis. eur? To 

vyjde oveľa drahšie nás, 
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- a hlavne parkovisko  mi vŕta v hlave, keď tam bude  p. Hudáček  halu stavať, vojde tam 
parkovisko? 

 
JUDr. Budziňáková – p. Hudáček ešte nemá  ani PD 
 
Mgr. Minďaš – ešte to nie je určené, nemá PD 
 
p. Kravecová – sme sa zachovali macošsky k futbalistom, musíme to promptne riešiť, 

a nerobiť rozdiely športovcom 
 
Ing. Vilkovský -  filozofujeme tu teraz, čo ako,  o šatne,  poďme už o tom hlasovať a uvidíme 
 
p. Čurilla -  použitie investičného fondu  máme tam na košickú bránu, načo to ide? 
 
Ing. Pitoráková – to je spolufinancovanie na II. etapu cez Obnov si svoj dom, teraz sa končí I. 

etapa, zmluva je ukončiť do 30.4.2018 
 
p.Čurilla – ja tam vidím problém, tá kvalita,  
- dávam poslanecký návrh, aby autor projektu p. Janovská dala k tej rekonštrukcii písomnú 

správu a osobne  to tu na MZ prišla odprezentovať 
 
Mgr. Babej V. – treba dokončiť tie šatne, 

- a chcem ešte povedať ku školám, aby nie len G. Haina bola  podporovaná, lebo za 
posledné roky sa iba tam robí 
 

PhDr. Mgr. Cvoliga – treba sa začať zaoberať  problematikou  MŠ G. Hermanna, tam nám 
hrozí problém 

 
JUDr. Budziňáková – takže uzatváram diskusiu, pristúpime k hlasovaniu, najprv budeme 

hlasovať o predložených poslaneckých návrhoch, 
- ja dávam poslanecký návrh o tých 6 tis. eur na sociálne služby, 
- potom p. Čurilla o správe projektantky ku Košickej bráne, poprosím naformulovať 

písomne návrh 
- dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č.  42 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 2 -poslanecký návrh 
   Hl. za 17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej – zníženie bežných výdavkov 
na položke 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť o 6 000 eur;  630 Tovary a služby – novú 
položku v kapitálových výdavkoch 10.70. Sociálne služby 6 000 eur. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                       JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  43 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 2 -poslanecký návrh 
   Hl. za 16 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Miroslava Čurillu – vyžiadať predloženie písomnej 
správy projektantky k stavbe  Košická č. 26 a jej osobnú prezentáciu na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve. 
T: 21.6.2018       Z:  Ing. Pitoráková 
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            JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  44 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 2 
   Hl. za 17 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mesta Levoča 
na rok 2018 podľa predloženého návrhu   a so zapracovaním schváleného poslaneckého 
návrhu. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                    JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  45 
K bodu:Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu vo výške 629 476 eur 
nasledovne: 

 

 Účel suma 
kamerový systém 2 500 
Projektová dokumentácia 18 620 
Kostol sv. Jakuba - veža 11 000 
Košická ul. Č. 26 II. Etapa 28 000 
Prístupový chodník/schodisko Pod vinicou 16 000 
Štúrova ulica 34 227 
Autobusové zastávky Lev. Lúky 4 820 
Príspevok pre TS 7 188 
odvodnenie cesty Ovocinárka ul. 4 000 
rekonštrukcia chodníka veža baziliky sv. 
Jakuba 5 000 
Havarijný stav - Závada 2 900 
Ruskinovská ulica (cesta, VO) 171 850 
Modernizácia zberného dvora 7 461 

Príspevok pre TS 21 194 
Príspevok pre TS Dendrologický plán 6 150 
Detské ihrisko Žihadielko 6 000 
Príspevok pre TS  64 300 
Transfer pre TS 19 500 
Futbalové šatne  117 899 
Príspevok pre MKS 5 000 
Príspevok pre TS 2 367 
Spojovacia chodba MŠ G. Haina 25 000 
Oplotenie MŠ G. Haina 10 000 
ZŠ Kluberta telocvičňa 17 500 

Vnútrobloky 21 000 

 Spolu 629 476 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
      JUDr. Babejová 

 
9. Petícia za zachovanie zelene a stromového porastu na Námestí 

Majstra Pavla.  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
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JUDr. Budziňáková -  zákon o petičnom práve  nám ukladá prerokovať petíciu v MZ 
 
Ing. Pitoráková – vysvetľovali sme už viackrát, pripravili sme podrobnú dôvodovú správu, 

kde je  chronologicky uvedený popis ako prebiehala príprava tohto projektu, 
- bola prečítaná písomná dôvodová správa 

 
JUDr.Budziňáková – KPÚ je ochotný  ešte zapodievať sa prepracovaním  PD, 

- máme tu prítomných ľudí za petičný výbor, nech sa páči máte slovo 
 

Mgr. Lesňáková – argumenty: bude chýbať  20 stromov,  vymizne nám zeleň, nebudeme mať 
dostatočný tieň, sú to zdravé  stromy, sme za zachovanie zelenej plochy,  nechceme  
namiesto nej parkoviská, 

- informovanosť ľudí nebola veľmi dobrá, zostrih relácie v TV Levoča, 
- naša požiadavka je pešia zóna, no okolo tejto témy je ticho, 
- šoféri  parkujú všade,  rýchle jazdy mestom, ohrozené prechody pre ľudí, 
- treba sa venovať parkovaniu v hradobnej priekope, pri Bašte, odporúčame brať do úvahy 

názor ľudí, 
- neurobme si z námestia parkovisko, 
- a čo poslanci hovoria na tému pešia zóna? Je to alfa/omega 
 
Mgr. Bajlová – spochybnili ste názory ľudí, idete si svoje, spomínate termíny kedy sme sa 

mohli vyjadrovať k tomu, vysvetľujete a obhajujete svoje stanovisko, 
- chceme vrátiť námestiu život, aby bol nadradený  chodec nad dopravu, 
- projekt počíta aj s pešou zónou, no nikto sa tým nezaoberá, 
- zakúpili ste  drahý parkovací systém, aby prišlo viac peňazí do príjmov, 
- upozorňujeme na výsadbu zelene, a zeleň sa musí ošetrovať, áno niektoré sú 

naklonené, ale sú životaschopné, 
- aktualizácia projektu je vždy možná 

 
Ing. Bajla  - všetci vieme aké je dôležité životné prostredie, no toto čo v III.etape uvažujete, je 

pravý opak, odsudzujeme to, mrzí ma, že sa odvolávate na  Pamiatkový úrad, lebo je 
nepochopiteľné  čo uvádzajú, my ľudia máme silu, aby sme ich presvedčili, 

- prosím , zmeňte to ešte 
 

p. Čurilla – pešia zóna = problém dopravy, nie je to jednoduché zavrieť námestie, 
- spomínate priekopu na parkovisko, ale nie je to náš pozemok, problém 
- regulácia frekvencie  je závislá aj na rekonštrukcii priľahlých ulíc, ja súhlasím, aby na 

námestí  nebolo  toľké parkovanie, ale treba vnímať súvislosti, závislosť podnikateľov   
- nástroj na reguláciu treba, a ten nákup parkovacích  automatov bol dobrý krok mesta, 
- zrušme parkovacie nálepky za 70 eur a znížime frekvenciu áut na námestí, ale ak to urobíme 

aká bude reakcia ľudí ? zlá  
 
p. Rosina – sú tu podniky, hotely, dopravná polícia, 
- parkovacie automaty bol veľmi dobrý krok mesta, 
- máme tu najnižšie dane, nezaťažujeme ľudí, chceme vytlačiť autá, nechať stromy ale treba 

aj viac sa starať o tie stromy 
 
Mgr. Ogurčák – nerešpektujeme názor  2 tis. ľudí, nie je to na mieste , má to veľkú váhu, 

- je pravda, sú argumenty, ale ustupuje zeleň, a naším poslaním  je zanechať  po nás,  
- ja odporúčam prehodnotiť to ešte a zvážiť zmeny v projekte 
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JUDr. Budziňáková -  dáš taký poslanecký návrh? 

- to je prepracovanie PD, suma možno  100 tis. eur 
 

PaedDr. Repaský – argumenty KPÚ, nelogika, aby  bol estetický zážitok lepší,  to je hlúposť 
také písať do stanoviska, 

- ja súhlasím s prepracovaním PD, 
- tiež súhlasím aby bola pešia zóna, 
- akceptovať aj odborné stanoviská, 
- parkovanie je problém 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – mestá okolo nás už idú druhý krát rekonštruovať námestia, my stojíme, 

ani  prvú sme nedokončili, 
- fakty sú, že momentálne máme  prefinancovanie,  dotácia PSK je schválená 500 tis. 

eur , táto dotácia je limitovaná časovo, 
- bez vyriešenia  autodopravy v meste nevyriešime pešiu zónu na námestí, 
- je vypracovaná kompletná zonácia, ak chceme vyriešiť autá  

 
p. Dunčko – je pravda, že  treba robiť aj úpravu stromov,  súvislosť počasia, rezy, ošetrovanie 
 
Ing. Babej J. – ja by som spochybnil aj tú petíciu, lebo ľudia nevedeli  súvislosti okolo toho, 

čo podpisujú, ja som tiež  proti výrubu, ale keď mám  argumenty, vysvetlenia 
odborníkov, a bude aj nová výsadba 

 
Ing. Vilkovský, MBA – nepochopené trochu  tá petícia, ľudia nevedeli o čom tá petícia je, 

- oddeľme pešiu zónu od toho teraz, teraz  riešime zeleň, 
- architekti to plánovali, že ak bude výrub, bude aj náhradná výsadba 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  ak chceme prepracovať PD, treba povedať  že to bude stáť peniaze, 

- a parkovacia politika, stratégia je pripravená, ale  vedieť to správne spoločensky 
presadiť, vysvetľovať, lebo jediný regulatív na autá je cena 
 

Mgr. Babej V. – trošku úcty  prosím navzájom, 
- petícia, zle postavená, 
- spomínate teraz že 29 stromov sa vyreže?   Ja viem že má byť výrub 9 stromov a 9 

nových nasadených , nepochopené asi 
- bude to až cca o 4 roky, keď pôjde III. Etapa, nevieme čo bude potom, 
- ekológia – slová sú dobré, ale dve strany to má, 
- a miešame teraz dve veci, zeleň a pešia zóna 
- tak koľko stromov sa vyrúbe? 

 
Ing. Pitoráková – v tejto časti ide dole 9 stromov, a bude nová výsadba 
 
p.Kravecová -  máme deň zeme, ochrana životného prostredia, učíme to deti, aj dospelí by 

mali rešpektovať, 
- všade je pešia zóna už, aj Levoča musí mať pešiu zónu aj zeleň  
 
Jeseňák, M.A. – ak sa to podá na prepracovanie, koľko to bude stáť?  A koľko to bude trvať? 

Či sa to neoddiali 
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Ing. Pitoráková -  teraz II. etapa nie je ohrozená, ak chceme prepracovať PD  minimálne ½ - 1 
rok to môže trvať, cena neviem, musíme urobiť prieskum trhu, ale bojím sa, že 
projektanti do toho nepôjdu, je to celý proces 

 
Jeseňák, M.A. –minimálne rok  odklad, a nevieme koľko peňazí, nechcem povedať, že som 

proti zeleni, ale chápem aj požiadavky tejto petície, pre lepšiu klímu, ale zas netreba 
zdržovať rekonštrukciu námestia, 

- ja sa prikláňať  pokračovať v rekonštrukcii 
 

MUDr. Tkáč – treba pozerať na zdravotný stav stromov, a rešpektovať stanovisko KPÚ, ich 
odborníkov, ak sa taký  orgán  vyjadrí, že treba strom odstrániť, tak treba to 
rešpektovať, ja nie som proti zeleni, ale ak  bude náhradná výsadba, ja by som 
dôveroval týmto odborníkom čo sa k tomu vyjadrili 

 
PaedDr. Repaský -  ak majú výhrady  k estetickému vzhľadu, tak ja nechápem prečo nemajú 

výhrady voči tým kandelábrom 
 
p.Lorko – otvára sa možnosť pešej zóny, ja som za to, aby tu bola, ale  až budúci poslanci 

budú rozhodovať  o III. Etape 
 
Mgr. Ogurčák  - ja dám poslanecký návrh aby sa prepracovala PD, ale je na vás či to 

podporíte a schválite 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať o poslaneckom návrhu 
 
UZNESENIE č.  46 
K bodu:  Petícia za zachovanie zelene a stromového porastu na NMP  v Levoči  - 
poslanecký návrh 

Hl. za 7 proti  0 zdr 9 nehl. 0 =  neschválené 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Mgr. Ladislava Ogurčáka – prepracovanie 
projektovej dokumentácie za zachovanie zelene na Námestí Majstra Pavla v Levoči 
v súvislosti s rekonštrukciou  námestia II.etapa. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          JUDr. Babejová 
 
JUDr. Budziňáková – konštatujem, že návrh neprešiel, dávam hlasovať o návrhu 

predkladateľa 
 
UZNESENIE č.  47 
K bodu:Petícia za zachovanie zelene a stromového porastu na NMP  v Levoči 

Hl. za 17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ prerokovalo „Petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na NMP 
v Levoči“aberie na vedomie spôsob jej vybavenia. 
T: 30.4.2018          Z: Ing. Pitoráková 
                       JUDr. Babejová 
 

10. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 
v lokalite Kežmarská cesta, VZN mesta Levoča Zmeny 
a doplnky 2016/2  
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Pitoráková – ide o proces zmeny ÚP mesta v lok. Kežmarská cesta, vypracovaná je 
odborne spôsobilou osobou,  boli prerokované zmeny, pripomienky sme  vyhodnotili, 
niektorým sme nevyhoveli,  niektoré sme akceptovali a zakomponovali 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl.  0 

MZ berie na vedomie: 
1. správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 

v lokalite Kežmarská cesta vypracovanú Ing. Arch. Vladimírom Debnárom, 
odborne spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a 
stavebného zákona, (reg. Č. 294), 

2. výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2  
v lokalite Kežmarská cesta Okresným úradom v Prešove podľa § 25 
stavebného zákona (stanovisko OÚ Prešov, č. OÚ-PO-OVBP1-
2018/017110/0031707 zo dňa 09.04.2018. 

T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl.  0 

MZ súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu  
mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, podľa § 22 stavebného zákona. 
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl.  0 

MZ schvaľuje podľa § 27 ods. 3. Stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm.c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, spracovaný Ig. Arch. Dušanom 
Hudecom, autorizovaným architektom SKA.  
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl.  0 

MZ žiada zástupkyňu primátora mesta Levoča prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 
obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona :  
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1. zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 
Kežmarská cesta vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným 
obvyklým spôsobom v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona. 

2. vyhotoviť o obsahu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 
Kežmarská cesta, registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu 
s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky.  

3. označiť dokumentáciu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 
Kežmarská cesta schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona.  

4. uložiť Územný plán mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta v zmysle 
§ 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na stavebnom úrade 
v Levoči na Okresom úrade v Prešove.  

T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta. 
Hl. za  17 proti 0  zdr0 nehl.  1 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu VZN                          
č. 3/2018, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, uplatnené žiadne 
pripomienky. 
T: ihneď        Z: Ing. Pitoráková 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta. 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0 nehl.  1 
MZ schvaľujepodľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2018, ktorým sa 
podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta,   schváleného uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Levoči   č. 37/53 zo dňa 26.4.2018. 
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
                 JUDr. Babejová 
 

11. Zmena uznesenia č. 34/42 zo dňa 15.2.2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Pitoráková – týka sa to uznesenia k Ruskinovskej ulici, je tam zmena ceny z dôvodu 
doplnenia chráničiek 

 
JUDr. Budziňáková -  dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Zmena Uznesenia z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného 

dňa 15.02.2018  č. 34/42. 
Hl. za  18 proti  0 zdr0 nehl. 0 
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MZschvaľujezmenu Uznesenia  z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči 
konaného dňa 15.02.2018 č. 34/42 a to v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania 
stavebných práca na stavbu „Miestna komunikácia, rozšírenie siete verejného osvetlenia 
a telekomunikačné chráničky na Ruskinovskej ulici v Levoči“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 143 130, 88 eur bez DPH ( 171 757, 056 eur s DPH). 
T: jún 2018        Z: Ing. Pitoráková,  
      JUDr. Babejová 
 

12. Vstup do prípravy projektového zámeru na podporu 
ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc 
a hasičských zbrojníc.  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová – DHZ rokoval s vedením mesta, predložili požiadavku  vybudovať hasičskú 
stanicu,  ide o návrh na vstup do projektu, náklady cca 100 tis. eur, 300 tis. eur by bola 
dotácia, oznámili sme im, že z dôvodu nepripravenosti, nemáme projekt, nejdeme do 
tejto výzvy, termíny sú krátke, nestihli by sme to, predpokladáme, že sa bude  táto výzva 
opakovať  

 
JUDr. Budziňáková –nie je jasné ako by to bolo s prevádzkovými nákladmi, kto to bude 

financovať, max. dotácia je 30 tis. eur, 
- mesto má snahu im pomôcť, hľadáme im  priestory – garáž, aby oni si mohli požiadať 

o auto 
-  je tu za DHZ p. Kacej, dáme mu slovo 

 
p. Kacej – chceme vedieť, či je to možné  tohto roku ísť do projektu, že keď už existujeme 

140 rokov,  aby sme mohli  ďalej existovať 
 
Mgr. Lazorová – neodporúčame ísť teraz do tejto výzvy, kvôli termínom,  prílohy projektu, 

boli by sme vyradení z projektu, lebo žiaden projekt nemáme 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – vážime si činnosť hasičov, treba ale mať PD a finančný plán 

vypracovať, ako a kto to bude prevádzkovať a financovať, nemáme finančné krytie 
 
JUDr. Budziňáková – uzávierku termínov nestíhame teraz, 

- ale ak sa zopakuje  výzva, tak či máme ísť obstarávať PD 
 

p. Kravecová -  ja dávam poslanecký  návrh, aby sme sa zapojili do ďalšej výzvy, pripraviť 
PD pre výstavbu hasičskej stanice pre DHZ 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať o poslaneckom návrhu, poprosím naformulovať  

písomne 
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UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Vstup do prípravy projektového zámeru na podporu ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstaby, rekonštrukcie a moderninácie stavieb hasičských staníc 
a hasičských zbrojníc  -  poslanecký návrh 

Hl. za 8 proti  0 zdr 5 nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Anny Kravecovej – pripraviť  projektovú dokumentáciu 
na výstavbu hasičskej zbrojnice pre DHZ Levoča vrátane vyjadrenia všetkých inštitúcii. 
T:  31.3.2019      Z:  Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
           Ing. Kamenický, JUDr. Babejová 
 
JUDr. Budziňáková – návrh prešiel,  takže musíme pripraviť úpravu rozpočtu 

 
13. Cenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre 

skupiny a jednotlivca, 
14. Večerné prehliadky v letnej turistickej sezóne  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová – predkladáme návrh na  zmenu cenníka, robili sme si prieskum  u okolitých  
miest, máme v porovnaní s nimi nízke ceny, odporúčame zvýšiť náš cenník 

- dopĺňame aj novú službu, nový produkt, aktivita na letnú  turistickú sezónu, ako 
podpora cestovného ruchu 
 

Jeseňák, M.A. – zaplatí poplatok iba jeden a ide x ľudí, netreba dávať tam ani čas, kedy chce, 
zaplatí si, má sprievodcu 

 
p. Lorko – ak bude ten človek chcieť, on si sám  zabezpečí a zaplatí sprievodcu  
 
Mgr. Lazorová – táto služba je iná, ide to cez objednávkový systém, musí sa naplniť počet 10, 

iba vtedy bude  sprievodca, preto je suma na osobu viazaná 
 
p. Kravecová – máme sťažnosti , že verejné WC v meste  máme iba do 17.00 
 
JUDr. Budziňáková -  berie riaditeľka MsKS na vedomie, ale teraz to s týmto bodom nesúvisí 

- dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 63 
K bodu:  Cenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre skupiny a jednotlivca 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľujeCenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre  skupiny a jednotlivca  
podľa predloženého návrhu. 
T:    01.05.2018     Z: Mgr. Lazorová 
   JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  Večerné prehliadky v letnej turistickej sezóne – cenník 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje cenník Večerných prehliadok v letnej turistickej sezóne podľa predloženého 
návrhu. 
T:    01.06.2018     Z: Mgr. Lazorová 
         JUDr.  Babejová 
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15. Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019: 
predĺženie platnosti zmluvy 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová – ide o predĺženie zmluvy  so SAD, 
- evidujeme však podnety, sťažnosti cestujúcich, preto neodporúčame predĺženie  

zmluvy 
 

JUDr. Budziňáková – zmluva nám končí  v r.  2019, máme možnosť urobiť prvý krát verejné 
obstarávanie na  túto službu, vznikne tak konkurenčné prostredie, preto  
neodporúčame predlžovať  zmluvu, ale urobiť nové verejné obstarávanie 

 
PaedDr. Repaský -  súhlasím, podnetov bolo viac 
 
p. Kravecová – a bolo by vhodné sa  informovať o tom ekologickom autobuse čo už majú 

v PP 
 
JUDr. Budziňáková – áno, chystáme  informácie aj o elektrobuse, no  sú  1x drahšie 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:  Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestkej hromadnej autobusovej 
doprave na roky2010-2019 predĺženie zmluvy 

Hl. za 0 proti  10 zdr 6  nehl. 0 = neschválené 
MZ neschvaľuje predĺženieplatnostiZmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019   uzavretej medzi Mestom Levoča a 
Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, a.s.., IČO: 36 479 560, sídlo podnikania: 
Wolkerova 466, 058 49 Poprad do 31.12.2024. 
T : ihneď   Z: Mgr. Lazorová 
  JUDr. Babejová 

 
16. Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová – predkladáme návrh  na novú službu, prenájom bicyklov 
 
JUDr. Budziňáková  -v meste nikto  takú službu neposkytuje, plánujeme na začiatok kúpiť 

zopár bicyklov, servis máme sľúbený u predajcu p. Múdreho 
- je na vás či chceme ísť do takej  služby 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – kto to bude prevádzkovať? 
 
Mgr. Lazorová -  naša informačná kancelária, v kine 
 
p. Rosina -  aká to bude cena? 
 
JUDr. Budziňáková – 3 tis. eur máme, asi 4-6 ks bicyklov s vybavením 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 66 
K bodu:  Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Levoča 

Hl. za 11 proti  0 zdr 3  nehl. 0 
MZ schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania podnikateľského subjektu Mesto Levoča, 
IČO: 00329321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča 054 01, zapísaného 
v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, číslo živnostenského registra 740 – 22489 
o voľnú živnosť Služby požičovní zapísanú pod poradovým číslom 7701 v zozname 
odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živnosti a voľnú živnosť 
Prenájom hnuteľných vecí zapísanú pod poradovým číslom 7702 v zozname odporúčaných 
označení najčastejšie používaných voľných živnosti zverejnenom Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky.    
T : ihneď   Z: Mgr. Lazorová 
      JUDr. Babejová 

 
17. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová – výzva ešte nie je vyhlásená, ani výška nie je stanovená, bude to 5%-né 
spolufinancovanie, chýba nám PD 

 
JUDr. Budziňáková – toto je pre sídl. Západ – pán Babej, naše Jasle 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 

UZNESENIE č. 67 
K bodu:  Zaradenie starostlivosti o deti do troch rokov 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZschvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovaniaprojektového zámeru „Zariadenie 
starostlivosti o deti do troch rokov“ na predkladanie ŽoNFPv rámci pripravovanej  výzvy 
prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. 
T : ihneď   Z: Mgr. Lazorová 
           JUDr.  Babejová 

 
18. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Levoča 

a aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Levoča v oblasti 
tepelného hospodárstva 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Mgr. Lazorová – výzva je vyhlásená, mesto malo v r. 2007 spracovanú koncepciu, treba ju 
aktualizovať 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  investičná vetva bude na budúci rok, a toto je podmienka mať 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:  Vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie mesta Levoča a aktualizácia koncepcie 
rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelného hospodárstva 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZschvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovania a predloženia   projektového zámeru 
„Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Levoča a aktualizácia koncepcie rozvoja 
mesta Levoča v oblasti tepelného hospodárstva“ na predkladanie ŽoNFPv rámci  výzvy 
vyhlásenejprostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia,kód výzvy: 
OPKZP –PO4-SC441-2018-39. 
T : 30.6.2018   Z: Mgr. Lazorová 
            JUDr.  Babejová 

 
19. Informácia o vydaní doplnku č. 19 k organizačnému priadku 

Mestského úradu Levoča. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Lisoňová – predkladám informáciu o doplnku č. 19 k organizačnému poriadku, boli 
vytvorené dve miesta, jedno na odd. IČ a jedno na majetkovom – údržba 

 
JUDr. Budziňáková -  máme  cez 200 bytov plus nebytové priestory, objekty,  a máme iba 

jedného údržbára, chceme prijať elektrikára 
- dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:Informácia o vydaní doplnku č. 19 k organizačnému poriadku Mestského úradu 

Levoča 
Hl. za  14 proti  0 zdr1 nehl. 1 

MZ berie na vedomie informáciu zástupkyne primátora mesta o zmene organizačného 
poriadku Mestského úradu v Levoči účinnej od 16. 04. 2018. 
T: 30. 04. 2018                                                               Z: Ing. Lisoňová 
JUDr.  Babejová 
 

20. Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča 

 

21. Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Lisoňová -  návrhy VZN  predkladáme  ako reakciu na  novelu zákona o obecnom 
zriadení účinnú od 1.4.2018, nejde o formálne záležitosti, súvisí to s definovaním 
verejného priestranstva, ktoré  podľa nového bude aj  bez vlastníctva mesta  

 
Ing. Babej J. – treba aj dodržiavanie VZN  zabezpečiť, nájsť spôsob, hlavne tie exkrementy, 

voľné  púšťanie psov 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 56 
K bodu:Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na 

území mesta Levoča 
Hl. za  15 proti  0 zdr1 nehl. 0 

MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča, 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31. 05. 2018                                                       Z: Ing.  Lisoňová 
JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane verejného 

poriadku na území mesta Levoča 
Hl. za  13 proti 0  zdr 1 nehl. 0 

MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku 
na území mesta Levoča  podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 31. 05. 2018                                    Z: Ing. Lisoňová 
JUDr.  Babejová  
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Návrh  VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 16/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Levoča     

    Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31. 05. 2018            Z: Ing.  Lisoňová 
  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Návrh  VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 16/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mesta Levoča 
Hl. za  14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 

MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 31. 05. 2018     Z: Ing. Lisoňová 
  JUDr. Babejová 
 

22. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Levoči 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Lisoňová -  rokovací poriadok je vypracovaný v súlade s novelou zákona o obecnom 
zriadení,  
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- Zmeny sa týkajú: schvaľovania programu rokovania MZ prišlo k zmene v kvóre 
potrebnom na schválenie zmeny programu; upustenie od povinnosti primátora mesta 
zvolať nové MZ po tom, ak sa stane neuznášaniaschopné; upustenie od povinnosti MZ 
zisťovať pred každým rozhodnutím stanovisko  svojho poradného orgánu; upustenie od 
povinnosti primátora prerokovať pozastavenie výkonu uznesenia MZ v MR; predlženie 
lehoty na potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia MZ z dvoch mesiacov na tri 
mesiace, 

- Okrem zmien z titulu novely zákona, navrhujeme tiež neviazať  možnosť opätovného 
predloženia materiálu na rokovanie MZ tak ako to máme aktuálne  v súčasnom znení 
rokovacieho poriadku, 

- Účinnosť nového rokovacieho poriadku   je navrhnutá na 1.5.2018 

 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Rokovací poriadok MZ v Levoči 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Levoči s účinnosťou od 1.5. 
2018 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T : 01. 05. 2018       Z: Ing. Lisoňová 
    JUDr.  Babejová 
 

23. Štatút mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Lisoňová - štatút mesta je dôležitým a povinným právnym predpisom, sú v ňom 
vyhradené kompetencie orgánov mesta: MZ a primátora mesta,  

- Dôvodov na vydanie nového štatútu je viacero, sú to aj  zmeny vyplývajúce z novely 
zákona o obecnom zriadení, aj zistenie, že existujúci  neobsahuje všetky kompetencie 
MZ, takže z obsahového  hľadiska došlo v kompetenciách k posunom, bolo 
doplnených  20 kompetencií MZ, podrobne  uvedené v materiály, 

- Účinnosť je navrhovaná od 1.5.2018 

 
p. Kravecová – a je to ešte aktuálne, teraz meniť? Lebo už len 3 krát  budeme zasadať ako MZ 
a budú nové voľby 
 
JUDr. Budziňáková – viaceré nedostatky  tam boli, treba to schváliť, bude kvalitnejší 
 
Ing. Lisoňová – nemôže ostať, boli by  niektoré veci  v rozpore so zákonom obecnom 
zriadení, ktorý platí od 1.4.2018  
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:  Štatút mesta Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ   schvaľuje Štatút mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 
11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T : 01. 05. 2018            Z: Ing. Lisoňová 
          JUDr.  Babejová 
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24. Interpelácie poslancov 

 
p. Čurilla–ja len podávam informáciu zo včerajšieho zasadnutia Vlády SR, že Levoča bola 

zapísaná  medzi  najmenej rozvinuté oblasti,  takže bude treba do termínu predložiť 
akčný plán, pracovať na príprave 

 
JUDr. Budziňáková -  áno, máme už informáciu, vieme o tom 
 
Bc. Komara – ja sa chcem poďakovať  za spoluprácu na sobotňajšej akcii „Piroh“,  riad. TS, 

riad. MsKS  a  odd. CRaRM 
 
JUDr. Budziňáková – my ďakujeme, bola to pekná akcia 
 
p. Rosina -  bolo by vhodné upozorniť  majiteľa  tej zvonice, oproti očnému oddeleniu 

v areály  nemocnice, rozpadáva sa to tam, zle vyzerá 
 
JUDr. Budziňáková – v júnovom MZ budú  správy mestských  firiem, bude aj nemocnica 
 
Mgr. Ogurčák – obyvatelia  ul. Pri strelnici dostali výzvu od mesta  na odstránenie  zelene  na 

mestských pozemkoch pred svojimi domami,  oni to robili za účelom skrášľovania, 
teraz im trhá srdce že to majú odstraňovať, a pýtajú sa, či  je k tomu rovnaký meter? 
Či to  všetci majú? 

 
JUDr. Budziňáková – zeleň  nám nevadí určite, ale tam sú veľmi narušené vzťahy susedské, 

ide o tie autá, veľké kamene, klince v tráve, mesto občanov upozornilo na odstránenie 
toho čo tam nepatrí 

 
p. Kravecová – chcem sa opýtať  či je niečo nové  s tým  vedľa Greckokatolíckeho kostola? 
 
Ing. Pitoráková  -  a bol ukončený súdny spor? 
 
PaedDr. Repaský – áno je ukončený 
 
Ing.Pitoráková – ak ide o poškodzovanie majetku,  ide to cez občiansko právne súdne 

konanie, nie je to vo verejnom záujme, my mesto výzvu  dáme, ale domáhať sa vy 
musíte u vlastníka, cez súdy 

 
Mgr. Ogurčák – oslovili ma ľudia  ohľadom toho ostrovčeka pred gymnaziálnym kostolom, 

že to treba vysypať kamienkami, lebo starí ľudia si skracujú  cestu, a do kostola nosia 
blato, špinu, je tam vyšľapaný  v zeleni chodníček 

 
Mgr. Minďaš – nechcem byť nepríjemný, ale toto isto nie, chceme ochraňovať zeleň a na 

druhej strane chceme toto? 
 
JUDr. Budziňáková – sú tam  chodníky, prístup je riadny 
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25. Záver  
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala prítomným 
poslancom za účasť a ukončila 37.  zasadnutie MZ. 

 
 
 

 


