
1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  17. mája 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Mgr.  Dagmar Spišská 

 

1. Otvorenie  
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila                       
38. zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, počet prítomných poslancov 
je 13, ospravedlnila neúčasť PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu,  p. Jána Lorka. Navrhla členov 
návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určila zapisovateľku.  

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

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

Hl. za 12 proti  0 zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lucia Babejová, Ing. Ján Babej,  Miroslav 
Dunčko 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: PhDr. Ľubomír Vira, MUDr. Janka Suráková  
 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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2. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č.3 k zmluve o dielo 
č. 19/17 uzatvorenej dňa 7.8.2017 medzi Mestom Levočaa 
spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť, Poprad na  
práce naviac- čerpanie rezervy 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 

Ing. Pitoráková – bližšie vysvetlila 
- stavba „MŠ G. Haina – 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ je 

tesne pred záverom 
- kolaudačné šetrenie prebehlo, zápis o odovzdaní stavby bude podpísaný v krátkej 

dobe 
- ide o sumu 9 971,95 eur , navýšenie z dotácie 
- požiadali sme o zmenu procedúry, ktorá bola schválená, bude to čerpanie 

z projektovej rezervy 
- najprv je potrebný dodatok č. 3 k zmluve s dodávateľom a potom následne 

s ministerstvom. 
 
JUDr. Budziňáková – tlačí nás čas, fakturácia musí byť do 30.5.2018. 

 
p. Čurilla – nie je to z našich peňazí? 

 
Ing. Pitoráková-  nie, nie je to z našich peňazí, ide o zmenovú procedúru, tá bola schválená 
26.4.2018. 

 
p. Čurilla – bol som sa pozrieť na schodisko Pod vinicou aj na škôlku 

- táto stavba škôlky je pekné dielo, profesionálny výsledok dodávateľa stavby 
- dodávatelia pýtajú iba to, čo potrebujú na dokončenie.  
 

Mgr. Babej – verím,  mám pocit, že škola a iné právne subjekty na Gašpara Haina spravené na     
                      vysokej úrovni 

- je tu aj zimná záhrada, čo je luxus a iné škôlky to nemajú 
- dúfam, že nové mestské zastupiteľstvo bude sústreďovať pozornosť na iné 

subjekty, ktoré nie sú v lokalite Gašpara Haina 
- vyvarovať sa v budúcnosti dodatkom,  robiť stavby bez navýšenia a dodatkov . 
 

JUDr. Budziňáková – veríme, že budeme schvaľovať čoskoro aj iné škôlky 
- na MŠ Francisciho je podaný projekt 
- potom bude nasledovať MŠ G. Hermana 
- na každej stavbe sú vady, nedorobky, závady 

stavebné firmy nám rovno povedia, že to nevedia spraviť lepšie, že sa to nedá 
a firmy sú vybraté podľa verejného obstarávania 

- my nevidíme do ich vnútra 
- nemáme nato páky. 
 

p. Kravecová –  treba myslieť aj na iné materské škôlky, na sídlisku sa opravila iba azbestová  
chodba, treba pokračovať, je tam veľa detí 

- potrebný aj priestor na hranie vonku 
- na jednej komisii p. Cvoliga spomínal, že na MŠ Hermana treba nový kotol  
- treba myslieť aj na ďalšie objekty, aby zodpovedali normám 21. storočia 



3 

 

UZNESENIE č. 4 
K bodu : Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 19/17 
uzatvorenej dňa 7.8.2017 medzi Mestom Levočaa spoločnosťou ARPROG, akciová 
spoločnosť, Poprad na PRÁCE NAVIAC – Čerpanie rezervy v celkovej výške 9 971,95 
eur s DPH 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
 
MZ  schvaľuje uzatvorenie dodatku č.3 k zmluve o dielo č.19/2017 uzatvorenej dňa 7.8.2017 
medzi Mestom Levoča a spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť,  Poprad na PRÁCE 
NAVIAC – Čerpanie rezervy v celkovej výške 9 971,95 s DPH“. 
T: 17.5.2018         Z: Ing. Pitoráková  
                                                                                           JUDr. Babejová 
 

 
3. Zmena použitia prostriedkov investičného fondu 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 

Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil 
- pri zmene rozpočtu č. 2 sme ešte nemali všetky faktúry 
- jedná sa o dodatok k zmluve, ktorý bol podpísaný ešte minulý rok vo výške 64 tis. 

Eur, ale druhá faktúra prišla až teraz na sumu 35 323 eur. 
 

p. Rosina – sú to peniaze naviac oproti minulému roku? 
 

Mgr. Kamenický – sú to peniaze z roku 2017, ale nedostali sa do zmeny rozpočtu č. 2. 
 

p. Kravecová – myslela som, že je to rezerva na Predmestie. 
 

Mgr. Kamenický – nie, je to iné.  
 

UZNESENIE č. 5 
K bodu:  Zmena použitia prostriedkov investičného fondu 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
 
MZ schvaľuje navýšenie použitia prostriedkov investičného fondu vo výške 35 323 eur, na 
investičnú akciu: "Materská škola , Železničný riadok 3, Levoča, elokované pracovisko ul. 
Gašpara Haina 36, Levoča - znižovanie energetickej náročnosti verejných budov" 

T: ihneď                                       Z: Mgr. Kamenický 
     JUDr. Babejová 
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4. Záver  
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala prítomným 
poslancom za účasť a ukončila 38.  zasadnutie MZ. 

 

 


