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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  21. júna 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Kamil Tomaškovič 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila 39. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslancov 
MZ: Miroslav Dunčko, Mgr. Ladislav Ogurčák, MUDr. Marián Papcun. Navrhla členov 
návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určila zapisovateľa. Oboznámila prítomných 
s programom podľa pozvánky a vyzvala poslancov na možnosť doplnenia programu.   
 
MUDr. Ščurka- dávam poslanecký návrh, aby za bod Správa o hospodárení VNsP. a.s. bol 
doplnený bod „Personálna situácia na chirurgickom a urologickom oddelení“. 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ MUDr. Pavla Ščurku – doplniť do programu 
rokovania MZ bod: “Personálne problémy na chirurgickom a urologickom oddelení VNsP a.s. 
Levoča, člen skupiny AGEL SK“ za bod programu Správa o hospodárení Všeobecnej 
nemocnice s poliklinikou Levoča za rok 2017. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 14 proti 0  zdr 1  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lucia Babejová, Ján Lorko,                        
PhDr. Ľubomír Vira. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.   4 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 11 proti 0   zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Pavol Rosina, Ing. Ján Babej. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 

 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
JUDr. Lucia Babejová vykonala kontrolu plnenia uznesení z 37. a 38. zasadnutia MZ.  

- všetky uznesenia sú splnené, okrem regionálnej knižnice, ktorá pôjde do správy PSK, 
ale pracujeme na tom. 

 
p. Čurilla – na poslednom MZ som dal poslanecký návrh, aby prišla dnes Ing. arch. Janovská. 
 
JUDr. Babejová – Ing. arch. Janovská a Ing. Fejedelem sú toho času na dovolenke. Pozvánky 
na MZ im boli zaslané. 
 
UZNESENIE č.   5 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

Hl. za 14  proti 0  zdr0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 37. a 38 zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 

3. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou 
Levoča, a. s. za rok 2017. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 

JUDr. Budziňáková – predstavila poslancom MZ riaditeľa VNsP a.s. MUDr. Jozefa  Tekáča, 
MPH a člena predstavenstva AGEL SK MUDr. Jána Slávika, MPH z nemocnice Košice – 
Šaca. 

MUDr. Tekáč, MPH /riaditeľ VNsP a.s./ - bližšie vysvetlil. 

 
Ing. Vilkovský – z 221 tis. Eur zisku, koľko je doúčtovanie za rok 2017 z poisťovní? 

 
MUDr. Tekáč, MPH – je to 208 tis. Eur, ale zaúčtované sú až v roku 2018. 

 
MUDr. Slávik, MPH – levočská nemocnica mala veľké nadlimity na RDG pracovisku, 
následne boli jednania s poisťovňami 

- preto je to zaúčtované až v roku 2018. 
 

JUDr. Budziňáková – v dnešnej pošte okolo obeda bol doručený list, týkajúci sa levočskej 
nemocnice, preto ho máte na stole až teraz 
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p. Rosina – rozpadá sa fasáda na budove FRO 

 - námestník prisľúbil, že sa vyjadrí 

 - podľa zmluvy zodpovedá za stav budov nájomca 

 - potrebné upraviť vstup do nemocnice, nákladiaky a sanitky majú problém, je tam aj 
značne rozbitá cesta. 

MUDr. Tekáč, MPH – nemám informácie od námestníka o budove FRO 

- vjazd do nemocnice je komplikovaný, mám informácie, že sa to riešilo v minulosti 
ale nemám nespravilo sa to 

- potrebné komunikovať s okresným dopravným inšpektorátom.  
 

MUDr. Slávik, MPH -  čo sa týka vjazdu, je potrebné rokovať s dopravným inšpektorátom, 
ale keďže sa tohto roku sa ide stavať urgentný príjem, bolo by vhodné to odložiť 

- budú tam chodiť aj iné vozidlá 
- následne sa bude robiť areál, vrátane ciest 
- stavba má byť hotová v roku 2020 
- dovtedy budú chodiť do areálu ťažké mechanizmy 
- preto sa nám zdá zbytočné teraz robiť rozširovanie vstupu 
- stavba sa bude robiť už tohto roku,  bude stáť 4,5 mil. eur, možno z toho vyjde aj 

nová cesta. 
 

p. Rosina – a budova FRO? 

MUDr. Tekáč, MPH – nemám informáciu, budeme to riešiť. 

p. Rosina – nájomca AGEL SK to má od mesta prenajaté za 3 centy ročne. 

 - asi je lepšie, keď si to nechá majiteľ vo svojej kompetencii 

 - v Kežmarku majú v zmluve uvedené, že za prenájom budov dostanú 50 tis. Eur ročne   

            a z toho budú mať prostriedky na opravu budov 

 - potrebné otvoriť zmluvu.  

MUDr. Slávik, MPH – zmluvy sú postavené na kúpe zariadení a zveľaďovaní majetku 
zvnútra 

- všetky peniaze, ktoré sú získané, ostávajú v nemocnici 
- fasády budov sa budú  až nakoniec 
- investičný plán nemocnice je prekračovaný niekoľkonásobne, či sú plusové či 

mínusové výsledky, idú tu peniaze nielen z Levoče 
- ide o niekoľko miliónov eur každý rok.  

 
JUDr. Budziňáková – levočská nemocnica sa neprihlásila do prvého kola žiadateľov 
o poskytovanie lekárskej pohotovosti, tzv. ambulantnej pohotovostnej služby, tak som ho 
oslovila, že ako to bude ďalej 
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- absolvovali sme stretnutie s lekármi obvodnými a detskými, na ktorom došlo 
k dohode, že budú pokračovať v službách po starom LSPP, po novom APS 

- nemocnica sa bude uchádzať o licenciu v druhom kole, žiadosti sa predkladajú do 
konca júla 

- budú sa uchádzať o prevádzku pohotovostných služieb ďalej, to znamená, že 
v našom meste by sa nič nemalo meniť na tejto prevádzke. 

 

MUDr. Slávik, MPH – po ukončení výstavby urgentného príjmu bude nemocnica zaradená 
v sieti I, pracovisko prvého kontaktu.  

JUDr. Budziňáková – z MZV SR prišlo vyjadrenie, že sa nepreukázalo, žeby RZP v Levoči 
chýbala a že sa ušetrilo cez 800 tis. Eur, teda nebude sa obnovovať stanica LSPP.  

MUDr. Suráková – v súvislosti s centrálnym príjmom bude navyšovanie počtu 
zamestnancov? 

MUDr. Slávik, MPH – áno, máme zákonom stanovené limity na personál 

- bude sa to volať urgentný príjem, po starom centrálny príjem 
- súčasťou urgentného príjmu musí byť internista a chirurg 

tieto služby musia byť mimo lôžkového oddelenia 
potom sú požiadavky aj na zdravotnícky personál. 
 

MUDr. Suráková – kde je najbližšia RLP? 

JUDr. Budziňáková – Spišská Nová Ves, Poprad, Krompachy 

- je mi ľúto, že MZV SR uvádza dôvod finančný 
- ide článok kde o LIMKY, kde to bude ľuďom vysvetlené 
- pre ľudí má život najvyššiu hodnotu. 

 
Mgr. Babej – celkový výnos je 16 mil. eur. 

- tržby sú 1% z výnosov, teda 16 tis. Eur. 
- chcem, aby to bolo podrobne rozpísané 
- zaujímalo by ma, koľko nemocnica získa na nájomnom a parkovnom 
- tiež tu nie je rozpísaný vzťah súkromných lekárov k nemocnici.  

 

MUDr. Slávik, MPH – doplníme to.  

Mgr. Babej – v liste, ktorý nám bol ukázaný sú závažné veci, ale nie je nikto podpísaný 

- nerád sa zaoberám anonymom, ale sú tu vážne argumenty.  
 

JUDr. Budziňáková – list sme dostali tesne pred zastupiteľstvom 

- bude k tom bod programu.  
 

PaedDr. Repaský – správa Vášho predchodcu bola rozsiahlejšia, odbornejšia 

- mal som rokovanie s lekármi, určitá pravda je v tomto liste 
- Mgr. Jaška dostal cenu mesta Levoča za dobré hospodárenie nemocnice 
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- je našou povinnosťou sa zaujímať o názor ľudí 
- prečo chcete spájať chirurgické a urologické oddelenie? 
- MUDr. Huľo je odborník 
- urológia žiadala laserový prístroj, aby nemuseli posielať pacientov do Banskej 

Bystrice 
- prečo ste ho nekúpili? 

 
MUDr. Tekáč, MPH – som v nemocnici od 11.12.2017 

- niektorí vnímajú situáciu tak ako vy, ale nie všetci 
- ako výkonný riaditeľ som dostal úlohu od predstavenstva na modul chirurgického 

pavilónu 
- bol nato vyčlenený z AGELU Sk aj badžet, za ktorý by sa to malo urobiť 
- vytvoril som na to tím v nemocnici, v ktorom bol pán primár Huľo, pán primár 

Šimo, pán námestník Makara, participovali na tom vrchné sestry, technický 
námestník 

- boli pripravené 2 alternatívy:1. Rekonštrukcia 3 operačných sál v chirurgickom 
pavilóne, teda 2 by sa zrekonštruovali a tretia by sa urobila z JIS-ky, ktorá je teraz na 
chirurgii, plus lôžková časť by sa rozdelila na septickú a antiseptickú a tam, kde je 
onkológia, tak by bolo zázemie pre zamestnancov urológie a tá časť, kde bolo 
niekedy FRO by bola ako lôžková časť pre pacientov neurológie 

- kalkuláciu robilo technické oddelenie z AGELU nákladov vyšla na 360 tis. Eur 
- bolo to predložené predstavenstvu AGELU Sk 
- týmto sa moja úloha skončila 
- pred 3 týždňami prišiel primár Šimo a primár Huľo navrhnúť lepšiu alternatívu a to, 

že sa chirurgia presťahuje do urologického pavilónu, kde vylo viac benefitov 
- preto dáme oba projekty na rokovanie do predstavenstva AGEL Sk a žiadame, aby 

predstavenstvo rozhodlo nielen o tomto projekte, ale aj o vybudovaní náhradného  
diagnostického centra je plánované v budove kotolne 

- máme predbežne spravenú štúdiu, odkonzultovanú s RÚVZ, čakáme na projektovú 
dokumentáciu 

- ďalší projekt sa týka priestorov  ústavnej a nemocničnej lekárne a spojenie ústavnej 
a verejnej lekárne do 1 prevádzky, pod jeden kód 

- sklad liekov a infúzií by bol pod riaditeľstvom 
- oba projekty sú spojené s obrovskými investíciám 
- preto sme požiadali predstavenstvo AGELU, aby v utorok v tejto veci rozhodlo 
- napätie v nemocnici vyplýva z toho, že sa bude zlučovaním prepúšťať 
- mal som stretnutie so zamestnancami urológie a chirurgie, kde som prezentoval, že 

určite sa prepúšťať nebude, naopak hľadáme nových zamestnancov v odbore 
chirurgie a urológie.  

 

MUDr. Slávik, MPH – čo sa týka zlúčenia, ide o celoslovenskú ambíciu 

- na Slovensku sa prijali 2 hlavné programy, a to onkologický program v prvej 
línii kardio program 

- teraz prebieha program na vytvorenie špecializovaných chirurgických centier 
- týka sa to celého Agelu, takýto systém 
- spojenie urológie a chirurgie je na viacerých pracoviskách, škála výkonov je 

podobná 
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- samotní lekári si riešia spolu problémy, lekári spájajú sa v jeden tím, aby bol aj 
jeden operačný tím, aj konzultácie 

- neublíži sa ani personálu, ani pacientovi, ten bude mať všetko na jednom mieste, 
všetkých odborníkov bude mať na jednom mieste 

- Nemocnica Levoča bude zaradená do vyššej kategórie ako je pracovisko Košice – 
Šaca v rámci kategorizácie Agelu 

- AGEL SK plánuje veľa investovať aj do ľudského kapitálu 
- uvidíte to neskôr, až po roku 2020 
- všetky zmeny robíme za plného chodu, aby neutrpel ani pacient, ani ekonomika 
- urológia je dlhodobo personálne poddimenzovaná, sú tam starší ľudia  

dôchodkovom veku, chýba atestovaný odborník 
- my do tejto oblasti potrebujeme mladú krv 
- väzba nemocnice na Nový Jičín, kde je špičkové pracovisko stredoeurópskeho typu 
- my by sme do tohto projektu nešli bez podpory poisťovní a MZV SR 
- ďalší projekt sú integrované centrá a ďalší projekt niekdy na budúci rok z MZV SR 

sa bude týkať starších pacientov,  tzv. geriatria, oddelenia dlhodobo chorých.  
 

PaedDr. Repaský – ak by sa spojili tieto dve oddelenia, čo s prázdnym pavilónom? 

MUDr. Slávik, MPH – celé vedenie AGEL Sk stojí za riaditeľom MUDr. Tekáčom 

- buď bude v tom pavilóne geriatria, teda oddelenie dlhodobo chorých, alebo 
integrované centrum, tzv. poliklinika, teda odborné ambulancie.  

MUDr. Suráková – aký bude názov nového oddelenia? 

MUDr. Slávik, MPH – chirurgia, chirurgické oddelenie s urologickým oddelením, tak ako 
to je na pracovisku v  Košice – Šaca 

- máme prednostu, a potom je primár chirurgie a primár urológie 
- do konca budúceho mesiaca bude nová organizačná štruktúra celého AGELU, tam 

už bude zahrnutá aj Levoča 
- organizačná štruktúra bude v súlade s novým právnym predpisom 
- určite vás pán riaditeľ s ňou oboznámi. 

 

MUDr. Ščurka – robím na chirurgii 25 rokov 

- nejaké sedenia sme mali s pánom riaditeľom, kde som bol za zamestnancov 
 - chcem sa opýtať, či sa tento bod prejednával v dozornej rade nemocnice, kde máme 
zástupcu mesta? 

p. Čurilla – dnes áno a ešte minulý mesiac na predstavenstve. 

MUDr. Ščurka – tieto reči sa šíria 4 mesiace 

- dôležitý je aj manažment riadenia ľudských zdrojov 
- chirurgické oddelenie nemá primára od septembra 
- MUDr. Huľo je len poverený vedením oddelenia, nemá zástupcu, aj on už dal včera 

výpoveď 
- MUDr. Slavkovský dal výpoveď, ďalší dvaja mladí lekári hlásia odchod 
- v roku 2015 bolo hospitalizovaných na chirurgickom oddelení 1785 ľudí, 

operovaných 508,  v roku 2016 to bolo 2060 hospitalizovaných ľudí, operovaných 
600 a  v roku 2017 to bolo 2100 a operačných zákrokov 700 
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- je to 73% obložnosť, nad slovenský priemer operovanosť je 38 % 
- máme mesiace, ako napr. marec, kde bolo z 220 pacientov 50 % operovaných 
- toto zlúčenie znamená, že z 80 lôžok ostane 40 
- nedá sa robiť chirurgia takto 
- my sme tu boli priekopníkmi takých vecí ako zavádzanie mini invazívnu 

herniotomiu, boli sme lídri v mini kolonoidnej chirurgii, pekný rok v liečbe 
diabetologickej nohy 

- k tomu potrebujete priestorové vybavenie nedá sa na 20 lôžkach robiť kvalitná 
chirurgia 

- urológia nesie zodpovednosť za urologických pacientov, chirurgia za chirurgického 
pacienta 

- zlučovanie prinesie  zníženie zamestnanosti, zníženie kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti 

- bolo o primariáte hovorené s MUDr. Huľom? 
- stačí odpoveď áno, alebo nie. 

 
MUDr. Slávik, MPH – keď tu bol ešte pán Strelka, tak sa hovorilo o primariáte s MUDr. 
Huľom asi 4-krát 

- MUDr. Huľo dal už 3-krát výpoveď, z toho 2-krát stiahol 
- tieto špecializácie dáva hlavný odborník podľa čísel, dostane sa určitý certifikát 
- kto bude robiť takéto výkony 2-3-krát do mesiaca, bude mu daná licencia 
- lôžok bude 40 pre obe oddelenia, ale budúcnosť chirurgie je v jedno-dňovej 

chirurgii. 
 

MUDr. Ščurka – niekedy sa operovalo 8 nádorov, teraz 40, na tú malú spádovku 

- od 1.7.2018 má byť odobraná kolonoskopia? 
 

MUDr. Slávik, MPH – nie , nemáte správne informácie 

- možno naša chyba, že stretnutia máme len s vedúcimi zamestnancami a potom sú 
informácie z druhej a tretej ruky 

- prináša to neželaný efekt a odoberá sa chuť do práce. 
 

MUDr. Ščurka – keď sa zníži počet lôžok, bude to radosť pre poisťovne 

- dopadneme ako v Kežmarku 
- v Šaci nemáte polytraumu.  

 
MUDr. Slávik, MPH – v Šaci máme 48 lôžok a máme kliniku, počet operačných výkonov je 
12 tisíc. 

MUDr. Ščurka – nerobíte traumatológiu, nerobíte úrazy, máte čisto brušnú salónnu chirurgiu 

MUDr. Slávik, MPH - polytraumu nemáme, lebo to  nepatrí do nemocnice takého typu 

- my sa bavíme o veciach, ktoré sa tu ani nemôžu robiť 
- na to treba licenciu.  
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MUDr. Ščurka – ja nemám právo neprevziať pacienta od RZP 

- raz som to urobil, bol z toho veľký problém 
- čo potom s ním. 

 
MUDr. Slávik, MPH – pacienta máte prijať a rozhodnúť, či pôjde pacient na vyššie 
pracovisko.  

MUDr. Ščurka – AGEL nemá poriešených traumatologických pacientov 

- mali sme to poriešené personálne, kolega bohužiaľ odchádza 
- bral by som to ako rozvoj, žeby sme mohli robiť zápästia, že môžeme robiť členky. 

  
MUDr. Suráková – konečný užívateľ je pacient, on je pre nás najdôležitejší 

- o chirurgickom oddelení sú horšie a horšie reči  
- dal MUDr. Huľo výpoveď? 

 
MUDr. Tekáč, MPH – áno, včera 

- komunikujeme so štyroma atestovanými chirurgmi a vyhlasujeme výberové konanie 
na túto pozíciu. 
 

MUDr. Suráková – chceme opätovnú dôveru chirurgie.  

Mgr. Babej – som presvedčený, že ste dobrí manažéri, a že levočská nemocnica má dobrú 
tradíciu, tak nech sa v tom pokračuje 

- dúfam, že sa nestane to, že tu bude len geriatrické a psychiatrické oddelenie.   
 

MUDr. Slávik, MPH – v našej pozornosti sú dve nemocnice a to Košice – Šaca a Levoča, 
ktoré budú všeobecne zamerané, ale odborne 

- pripravujeme programy vzdelávania pre zamestnancov v Čechách, Agel v ČR je na 
vyššej úrovni 

- dajte sa prekvapiť, verte nám, každá zmena prináša neistotu 
- keby sa to nemalo páčiť, malo by to ohroziť dôveru, alebo prevádzku, stopli by sme 

to.   
p. Rosina – čo bude s ARO? 

MUDr. Slávik, MPH – ARO zatiaľ ostáva na svojom mieste. 

PaedDr. Repaský – personálna otázka vo vzťahu k levočskej nemocnici 

- zamestnanci rozumejú nemocnici, nádejam sa a verím, že riaditeľ dokáže nájsť 
spôsob komunikácie 

- málokedy zamestnanci levočskej nemocnice  zareagujú na stav, znamená, že nie je 
dobrý, nie je v poriadku 

- žiadame ako poslanci, aby ste našli spoločnú reč 
- aby tu neostalo len sanatórium, ktoré bude len profitovať.  
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p. Čurilla – minulý mesiac na predstavenstve padla prvý-krát táto otázka 

 - ja som adresoval názory ľudí riaditeľovi 

- na prvú informáciu som bol proti,  

- názor pána doktora, ktorí robí 25 rokov v nemocnici, treba  rešpektovať 

 - mala by byť vytvorená pracovná skupina z ľudí, ktorí majú skúsenosti, z lekárov,    

            hlavných sestier a ďalších  zamestnancov 

 - som prekvapený, že aj ďalší lekári dali výpoveď okrem MUDr. Huľa 

 - situácia je vážna, treba to riešiť 

 - mesto vyjadruje nesúhlas so zlúčením chirurgického a urologického oddelenia 

 - koncepciu musíme rešpektovať, ale mala by ísť ku skvalitneniu zdravotníckych   

  služieb 

 - vďaka primárovi Huľovi za všetkých pacientov, veľa ľuďom pomohol.  

JUDr. Rusnáčiková  - apelovala by som na oboch akcionárov, že v zmysle platnej nájomnej 
zmluvy má AGEL komparatívnu výhodu, a teda je potrebné prihliadať na náležitosti nájomnej 
zmluvy, že obchodná spoločnosť AGEL sa zaviazala poskytovať zdravotnú starostlivosť 
v plnom rozsahu poskytovať zdravotnú starostlivosť a udržať zamestnanosť, čiže z týchto 
dôvodov plynie pomoc mesta akcionárovi. 

JUDr. Budziňáková – predsa len uvažujem nad tou situáciou, že Košice – Šaca má urgentný 
príjem 

- nemocnicu čakajú investície vyvolané, ktoré nie sú financované z dotácie, teda 
presťahovanie CT, rontgenu, ústavnej lekárne, je to náročné 

- preto mi príde najrozumnejšie dať poslanecký návrh, aby sa rozhodlo o spojení 
chirurgie a urológie odložilo na čas až po výstavbe urgentného príjmu.  

- týmto dávam poslanecký návrh, že MZ žiada spoločnosť AGEL Sk a VNsP a.s. 
Levoča, aby odložili rozhodnutie o zlúčení chirurgického a urologického oddelenia 
po výstavbe centrálneho príjmu. 

 

MUDr. Slávik, MPH – to bude rok 2021 

- každá nemocnica v rámci programov má možnosť to riešiť cez lekársku radu 
AGELU 

- za Vašu nemocnicu je tam MUDr. Makara, MUDr. Huľo, MUDr. Šimo a MUDr. 
Gurčík 

- všetko, čo sa deje v rámci celého AGelu, oni musia prenášať informácie na nižšie 
články 

- nedáva to potom dobré svetlo na našu spoločnosť 
- budeme musieť to prejednať s vrcholovým manažmentom. 
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MUDr. Ščurka – ambulancia v Poprade robila stratu 5,5 tis. Eur/mesačne, je tam palt lekára, 
plat sestry a body v ambulancii 

- nie je žiadna alchýmia vypočítať bodovanie 
- kto vôbec podpísal zmluvu, že sa otvorila ambulancia v Poprade? 

 
MUDr. Slávik, MPH – Mgr. Jaška, lebo chcel, aby tí pacienti, ktorí sú z tohto regiónu,  boli 
operovaní v levočskej nemocnici, ale ukázalo sa to ako neefektívne.  

p. Čurilla – neviem, či taký text prispeje k ukľudneniu situácie a napätia v nemocnici 

 - skôr konkrétni lekári, ktorí majú skúsenosti na týchto oddeleniach, nech sa zapájajú do 
tohto projektu.  

MUDr. Suráková – MUDr. Huľo a MUDr. Šimo boli aktívne zapojení do projektu.  

- MUDr. Huľo odchádza 
- nie je toto dôvodom? 

  
MUDr. Tekáč, MPH – MUDr. Huľo dal výpoveď, odchádza z rodinných dôvodov 

- má školopovinné deti, preto teraz pred začiatkom nového školského roka.  
 

p. Rosina – aký je názor tých 2 primárov z urológie a chirurgie? 

MUDr. Tekáč, MPH – oni sa tomu nebránia, sú tam benefity personálne aj ekonomické 

- na urológii je personálne veľa dôchodcov, nemajú kvalifikovaného urológa 
- aj v tom je význam tohto spojenia oddelení.  

 
PaedDr. Repaský – manželka MUDr. Huľu je onkologička? 

MUDr. Slávik, MPH – áno, ponúkli sme jej miesto v Košiciach v onkologickom centre.  

UZNESENIE č. 6 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s.  Hl. za 7 proti 0  zdr 7  nehl. 0 = neschválené 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ JUDr. Lýdie Budziňákovej: MZ žiada 
AGEL Sk a.s.  a VNsP Levoča, a.s., aby odložili rozhodnutie o zlúčení chirurgického 
a urologického oddelenia na čas po ukončení výstavby urgentného príjmu.  

T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 7 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s.  Hl. za 12 proti 0  zdr2  nehl. 1 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. 
za rok 2017. 
T:  ihneď          Z: MUDr. Tekáč, MPH 
                JUDr. Babejová 
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JUDr. Budziňáková – ďalším bodom mala byť situácia na urologickom a chirurgickom 
oddelení, ale bolo to prejednané v rámci tohto bodu 

UZNESENIE č. 8 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s.  Hl. za 15 proti 0        zdr 0  nehl. 0 

MZ berie na vedomie informáciu o personálnej situácii na chirurgickom a urologickom 
oddelení VNsP a.s. Levoča, člen skupiny AGEL Sk. 

 T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
MUDr. Slávik, MPH - čo sa týka podrobnejších informácií pre vás, webová stránka Agelu 
bude obsahovať všetky údaje v rámci výročnej správy. 

 

4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
Levoča, spol. s r.o. za rok 2017. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 
Ing. Tancár – bližšie vysvetlil. 
- rozpočet máme schválený už koncom roka, celá organizácia sa tohto drží 
- firma je v stave, kedy máme po rozsiahlejších kalamitách 
- prechádzame kontrolou NKÚ, zatiaľ žiaden problém 
- príroda sa vyvíja, je pod tlakom ekologických zmien, trpí aj ekosystém 
- vyschýna už aj smrekovec opadavý 
- podarilo sa nám priniesť do lesov listnatý buk 
- 30 bučín v mestských lesoch, my sme ju tu donieslo 
- rok slabý na zrážky, lepšie trávu nevyžíňať 
- vykonávame starostlivosť o zverený hmotný majetok 
- robili sme rok na europrojekte a zrazu nie sme oprávnený žiadateľ na PPA 
- od roku 2008 sa nevieme dostať k dotáciám.  

 
p. Čurilla – treba si uvedomiť, že z LML prišlo veľa peňazí do mesta, cca vo výške 10 mil. 
eur 

 - osobne si veľmi vážim prácu tejto spoločnosti.  

p. Rosina – príčiny, prečo sme nedostali dotáciu? 

 - ako ej to s palivovým drevom? 

Ing. Tancár – podľa PPA nie sme oprávnený uchádzač 

- výzva je však podľa vyhlášky z roku 2004 a v roku 2008 sme podľa tejto vyhlášky 
postupovali a získali sme dotáciu 

- my sme v prvom rade na hospodárenie v lese 
- sme obchodná spoločnosť, preto je nutnosť sa ekonomicky presadiť 
- výsledky sú.  
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MUDr. Ščurka – je možnosť, žeby bola lykožrútová kalamita, alebo je to už zažehnané? 

Ing. Tancár – niekedy to nie je zažehnané 

- je sucho, tiež iné vplyvy, kôrovec pôsobí naďalej.  
 

Mgr. Babej – poďakovanie za odborne vypracovanú správu 

- poďakovanie všetkým zamestnancom LML 
- aká je spolupráca s vojenskými lesmi? 

Ing. Tancár – je to náš sused 

- nemáme ešte vždy odovzdané lesné cesty 
- v hospodárení nie sú konflikty, skôr v rovine lesnej stráže, lebo vydávajú povolenia 

hocikomu.  
 

Ing. Vilkovský – nielen peniaze, ktoré prišli do mesta sú výsledkom dobrého hospodárenia, 
ale tvorili sa aj rezervy na pestevnú činnosť, teraz sa púšťajú, aby mali z čoho vykonávať 
zalesňovanie 

- t. r. cca 250 tis. Eur, taká bude predpokladaná rezerva na ďalšie roky.  
 

p. Jeseňák, MA – vďaka za odborne spracovanú správu 

 - mám otázku o potencionálnom zákaze vjazdu áut do Lesov mesta Levoča 

 - časté konflikty áut a cyklistov.  

Ing. Tancár – sme na mestskom verejnom pozemku 

- na lesné účelové cesty je zákaz vjazdu motorových vozidiel 
- my vytvárame priestor na cyklistiku a pešie vychádzky 
- máme dobré terény, žiadne lanovkové 
- poskytla sa celá lesná sieť na cyklotrasy 
- hospodár by sa mal o svoj majetok dobre starať 
- my chceme zamedziť pohybu áut 
- vojenská časť je celý rok otvorená 
- treba nám chrániť majetok, ale nato niet ochrany 
- je to veľký tlak na prírodu.  
- čo sa týka pestevnej rezervy, máme cez 1 mil. eur 
- rozpúšťa sa to a zároveň aj tvorí 
- pristúpili sme k bukovým podrastiam. 
-  

p. Kravecová – ako je to s duálnym vzdelávaním? 

Ing. Tancár – teraz máme 5 študentov z Prešova a Liptovského hrádku zo Strednej lesníckej 
školy. 

 

 



13 

 

UZNESENIE č. 9 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča s.r.o. za rok 2017.  

Hl. za 13  proti 0  zdr0       nehl.0 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča s.r.o. za rok 
2017.  

T: ihneď          Z: Ing. Tancár 
              JUDr. Babejová 

 
5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná 

prevádzkareň, s.r.o. za rok 2017. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 

JUDr. Budziňáková – ospravedlnila neúčasť konateľa spoločnosti Mgr. Cirbusa, ktorý je 
práceneschopný. 

PhDr. Mgr. Cvoliga – bližšie vysvetlil 

- som predseda dozornej rady, tržby boli vo výške 500 tis. Eur 
- ponížené záväzky voči UniCreditBak 
- rozpätie zvyšku úveru je vo výške 15 – 17 tis. Eur 
- pohľadávky voči Prvej popradskej developerskej a iným subjektom. 

 
JUDr. Budziňáková – Stavebná prevádzkareň uhrádza záväzky v lehote splatnosti. 

p. Rosina – vyzerá to na vymožiteľnú pohľadávku vo vzťahu k Prvej popradskej 
developerskej? 

PhDr. Mgr. Cvoliga   - rôzne ťahy  zo strany PPD 

- podľa názoru audítora my musíme využiť všetky zákonné možnosti na vymoženie 
pohľadávky.  
 

p. Rosina – p. Molčan odišiel 

 - je za neho nejaká náhrada? 

PhDr. Mgr. Cvoliga – konateľ hľadá náhradu, ale na túto pozíciu sú vysoké finančné nároky.  

p. Rosina – hrubá mzda v tejto spoločnosti ej 600 eur 

 -  za taký plat nikoho nenájde.  

p. Lorko – predpokladám, že Ing. Pavlov bude náhrada 

 -vidím ho sa tam pohybovať.  

Bc. Komara – stavebná prevádzkareň figuruje iba v jednej súťaži? 
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JUDr. Budziňáková – neviem, vraj majú ešte zákazku na opravu balkóna v župnom dome. 

Bc. Komara – kto bude zastupovať riaditeľa? 

JUDr. Budziňákpvá – to musí vyriešiť konateľ. 

p. Rosina – ako bude fungovať štatutár? 

JUDr. Budziňáková – rieši si to Mgr. Cirbus ako štatutár. 

p. Rosina – ako konkrétne? 

JUDr. Budziňáková – to nepovedal.  

UZNESENIE č. 10 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  - Stavebná prevádzkareň, s.r.o. 

Hl. za 14 proti 0  zdr 1  nehl 0 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti  Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za  
rok 2017. 
T:  ihneď           Z: Mgr. Cirbus 
               JUDr. Babejová    
 

6. Nakladanie s majetkom mesta. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 
 
6/1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil 
UZNESENIE č. 11 

K bodu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 

MZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča podľa 
predloženého návrhu v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 9, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
T: 30.06.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
6/2 Kúpa nehnuteľností  
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil 
UZNESENIE č. 12 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018 od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Lóranta, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 13 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 10 proti 0  zdr0  nehl. 0 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018 od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Gabriela, rod. 
, nar. , bytom:  v podiele 1/6-ina, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 14 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 14  proti 0  zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018, od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Norberta, rod. 
 nar. , bytom:  ,v podiele 1/6-ina pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
T: 30.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 15 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018, od pozemku 
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parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Ing. Križanovej Gabriely, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele ½-ica,  pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 16 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 11 proti 0  zdr 0  nehl. 1 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Za Sédriou, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 8267/43 – ost. pl., s výmerou 42 m2,  ktorý bol oddelený na podklade 
geometrického plánu č. 38/2018, vyhotoveného geodetom Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 dňa 
07.06.2018, od pozemku parc. č. KN-C 8267/36 – ost. pl., s výmerou 1 060 m2, od Ing. Jána 
Orinčáka, rod. , nar. , bytom: , pre mesto Levoča, 
IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 

                JUDr. Babejová 
6/3 Predaj nehnuteľností 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.  
 
 
UZNESENIE č. 17 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13  proti 0  zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Pri strelnici, 
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2120/4 – zast. pl., s výmerou 75 m2, pre Ing. 
Rudolfa Lesňáka, rod. , nar. , bytom: , za kúpnu 
cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,  že mesto 
Levoča tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh, nie je vhodný na iné samostatné 
využitie, je priestorovo nedostatočný a žiadateľ na vlastné náklady pozemok upraví, čím si 
vylepší jediný možný prístup k svojmu pozemku, na ktorom má zámer zrealizovať výstavbu 
rodinného domu. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
p. Rosina- 
- prečo to nepredáme p. Šimoničovi ten pozemok , tie 3 m/2 ? 

 
JUDr. Budziňáková- 
- jedná sa o radovú zástavbu, nie sú murované, kto vysporiada zvyšné pozemky?  
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UZNESENIE č. 18 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 0 proti 7  zdr 5  nehl. 0 = neschválené 

MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Nad tehelňou,  k. ú. Levoča,  a to časť pozemku parc. č. KN-E 6146 – orná pôda, s výmerou 
cca 3 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre 
Gejzu Šimoniča, rod.  nar. , bytom: , za kúpnu 
cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ 
má zámer zastavať ho stavbou kúpeľne, ktorá bude súčasťou bytu č. 2 na prízemí bytového 
domu sup. č. 1409, ktorého je vlastníkom. 
T: 30.12.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 19 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 0 proti 9  zdr3  nehl. 0 =  neschválené 

MZ neschvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu 2875/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 
2855 - zast. pl., s výmerou 210 m2, k. ú. Levoča, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 
1409, v ktorom na prízemí sa nachádza byt č. 2 a ktorého vlastníkom je žiadateľ, pre Gejzu 
Šimoniča, rod. , nar. , bytom: , Levoča, za kúpnu 
cenu 3,32 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že obec je povinná previesť tento 
pozemok podľa osobitného predpisu (zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov a súvisiacich právnych predpisov) do vlastníctva žiadateľa. 
T: 30.12.2018                         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13  proti 0  zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Kežmarská cesta, k. ú. Levoča, a to časti 
pozemku parc. č. KN-C 3213/3 (diel 10) – zast. pl., s výmerou 6 m2, ktorého výmera bola 
pričlenená k pozemku parc. č. KN-C 3210/2 – zast. p., s novou výmerou 228 m2, na podklade 
geometrického plánu č. 75/2007, vyhotoveného dňa 18.9.2007, geodetom Jánom Buríkom, 
úradne overeného dňa 12.10.2007, pre Ing. Jozefa Babeja, rod. , nar. 
 a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. , nar. , 
obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu  30 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 pozemok 
je zastavaný stavbou oporného múra vo vlastníctve nadobúdateľa. 
T: 30.12.2018                         Z: Mgr. Drahomirecký 
                           JUDr. Babejová 
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Mgr. Drahomirecký- otvoril obálky, týkajúce sa predaja pozemku v lok. Levočská dolina 
- prvá obálka- kúpna zmluva p. Jendrál – 30,10  Eur/m2, prišla 15.06.2018 
- je to výšia cena než minimálne cena v zmysle podmienok verejnej obchodnej  

súťaže 
- druhá obálka – kúpna zmluva p. Tomalský, p. Tomalská – 20,-  Eur/m2, prišla 

18.06.2018. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -v ktorej lokalite Levočskej  doliny  sa to nachádza? 
 
Mgr. Drahomirecký -výhodnejší návrh pre mesto sa javí ako prvý návrh. 
 
p. Lorko- poprosím fotku, viem , že tam to chcú aj manželia Bartkovci. 
 
Mgr. Drahomirecký--zámer bol schválený na zastupiteľstve 

-odpoveď od nich nemáme, budeme to urgovať. 
 
p. Lorko- dôjde tam k narušeniu vzťahov. 
 
Mgr. Drahomirecký- 
- s Bartkovcami sme riešili vysporiadanie pozemku, majú spravené oplotenie 
-      vlastníci toho domu sa vedia dostať k tomu domu,  
-      p. Lorinc zatiaľ na našu výzvu nereagoval 
-      návrh zriadiť vecné bremeno, ale to by znížilo kúpnu cenu. 
 
p. Lorko –  nepokúsili sme sa o to? 
 
Mgr. Drahomirecký-  pokúsili sme sa. 
 
p. Lorko- budúci vlastník strpel vecné bremeno. 
 
p. Jeseňák, MA – nevidím dôvod prečo by sme to p. Jendrálovi nemali predať, keďže ponúkol 
najvyššiu cenu. 
 
p. Kravecová- chcem dať možnosť p. Tomalskému, mali záujem o tento pozemok. 
 
PhDr. Vira- chcem  podporiť kolegu, ide o trvalého invalida, problém vyjsť hore, p. Bartko 
má problémy keďže je imobilný. 

 
JUDr. Budziňáková - p. Bartko ale nedal ponuku, vedel p. Bartko o súťaži? 
 
MVDr. Suraková- kam presne siaha ten pozemok? 
 
Mgr. Drahomirecký-    nie je to úplne vidno, geodet by vedel len presne zamerať. 
 
MUDr. Suráková -skúsme ešte s nimi porozprávať aby boli spokojní všetci. 
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p. Tomalský- o pozemok máme už dlho záujem, prišlo vyjadrenie po revolúcii, že nie je to 
v majetku  mesta, bola tam stodola, roky sa o to staráme, mesto sa nestará, na vlastné náklady 
to využívame, jediná výhodná cesta k drevu a stavebnému materiálu, jediný vchod do dvora. 
 
JUDr. Budziňáková - bol tam neporiadok,  nie len že sa staráte, ale používate mestský 
pozemok. 
 
p. Tomalský - je to jediná prístupová časť, otec vás pozval. 
 
JUDr. Budziňáková - sami od seba sme prišli. 
 
p. Tomalský –  táto časť je hnoj, je to hnoj siedmych majiteľov 
-   s p. Lorincom máme dohodu o prechode cez pozemok. 
 
p. Jeseňák, MA – -  prečo ste sa neprihlásili? 
 
Mgr. Drahomirecký-  prihlásili sa, druhá obálka. 

 
JUDr. Budziňáková-  máme právo súťaž zrušiť, len aby ste vedeli aké sú možnosti. 

 
p. Rosina- ak sa predá pozemok, skomplikuje sa cesta? 
 
p. Tomalský – dohodu máme ak sa kúpi pozemok, pozemok sa používa na drevo na stavebný 
materiál. 
 
p. Rosina- je rozumné také dačo predať? 
 
JUDr. Budziňáková- máme možnosť aj nepredať a zrušiť súťaž. 
 
Mgr. Drahomirecký – všetky pozemky sú mestské, my predávame len tento kúsok, hodinu 
sme tam boli, viac si musia vysporiadať, majú prístup zozadu, zlý prechod, najférovejší  
spôsob je súťaž, súťaž sa môže aj zrušiť, na mestskom pozemku je garáž, p. Bartko je 
o barlách, sú tam schody, lepšie sa p. Bartkovi ide zozadu . 
 
JUDr. Budziňáková- s p. Lorincom sme rozprávali, ignoroval nás, nemôžeme ho nútiť  ak 
nemá záujem. 
 
Mgr. Drahomirecký - ponúkli sme mu to na polovicu odkúpiť , 5 krát sme sa s nimi stretli, 
mesto to neodignorovalo. 
 
p. Bartková-  mame pozemok odkúpený, garáž nie je na pevno, sme tu ako na ostrove, 
nemáme prístupovú cestu k domu 
- ako nám mohli skolaudovať dom? 
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- chcem cestu a preto riešim ďalej, a ten pozemok, od vojska sme kúpili, 10 eur 
- máme to vysporiadané, 50 rokov tam rodičia chodili , cestu nikto nezakreslil, vždy šla 

cesta cez ten pozemok, všetko sme robili na vlastné náklady, je tam samá skala, 20 eur je 
veľa. 

 
p. Lorko- môže byť problém ak nebudeme vec riešiť komplexne, 
- mali by sme nájsť lepšie riešenie, nájsť s Bartkovcami riešenie, predať na výstavbu 

rodinného domu. 
 
p. Kravecová – -dávam poslanecký návrh – predať to pol na pol. 
 
p. Jeseňak, MA- ignorovať víťaznú cenu? Môže sa to? 
 
Mgr. Drahomirecký- pre mesto najvýhodnejší  návrh , takto sa to píše v zákone, čiže sa môže 
aj súťaž zrušiť. 
 
JUDr. Budziňáková-  ak trváš na poslaneckom návrhu, ale za akú cenu. 
 
p. Kravecová- áno, 20 eur. 
 
JUDr. Budziňáková –  budeme rokovať s vlastníkmi lokality. 
 
p. Kravecová- budete jednať. 
 
Mgr. Drahomirecký- sťažnosť od obyvateľov- pozemok je zanedbaný, preto sme to chceli 
vysporiadať. 
 
p. Tomalský- to nie je neporiadok, metrovica a traktor nie je predsa bodrel. 
 
p. Kravecová- na poli Jendral, Tomalský,  
 
JUDr. Rusnáčiková-- my neviem či p. Lorinc chce kúpiť polovičku pozemku 
- jediná možnosť zrušiť súťaž. 
 

JUDr. Budziňáková – navrhujem hlasovať o zrušení súťaže. 
 

UZNESENIE č. 21 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti – Levočská dolina 

Hl. za 9  proti 0  zdr 2  nehl 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ JUDr. Lýdie Budziňákovej: MZ ruší 
obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina parc. Č.  
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KN-C 6873/1 – zast. Pl. A nádv., s výmerou 171 m2 a odmieta všetky predložené návrhy na 
uzavretie kúpnej zmluvy a odporúča rokovať s vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite.  
T: ihneď               Z: Mgr. Drahomirecký 

                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 22 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr1  nehl 0 
 
MZ ruší uznesenie č. 7 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 17.07.2017, ktorým bol schválený 
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra 
Pavla a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. 
a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2  formou 
obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a podmienky súťaže. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                    JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 23 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 12 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/8 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 3 m2 ,oddeleného na podklade geometrického plánu č. 32/2018, 
vyhotoveného dňa 14.05.2018 Ing. Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637, s miestom 
podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Sp. Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom 
Levoča dňa 25.05.2018 pod č. G1- 156/18,   z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. 
a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Katarínu Taratutovú, rod. 
, nar. , trvale bytom , za kúpnu cenu 20 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo 
vlastníctve kupujúcej a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou oplotenia, nakoľko sa 
nachádza v jeho bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 24 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr1  nehl0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej- parc. č. KN-C 3508/10 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 52 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 35/2018, 
vyhotoveného dňa 01.06.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 07.06.2018 pod č. G1-171/18, z pozemku parc. č. KN-C 3508/1 – 
zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 20 
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eur/m2; pre Ing. Annu Juríkovú, rod. , nar. , trvale bytom 
 a Ing. Janu Zálešákovú, rod. , nar. , trvale bytom 
 pre každú v podiele 1/2-ica, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré 
nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito 
stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 25 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 14  proti 0   zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/9 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 5 m2 ,oddeleného na podklade geometrického plánu č. 32/2018, 
vyhotoveného dňa 14.05.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
04.06.2018 pod č. G1-157/18,   z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Jozefa Repaského, rod. , 
nar.  a manž. Annu Repaskú, rod. , nar. , obaja 
trvale bytom , za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že prevádzaný 
pozemok je zastavaný prístavbou k domu s. č. 1709 v spoluvlastníctve kupujúcich.   
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 26 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Kežmarská cesta parc. č. KN-C 
8009/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 33 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
29/2018, vyhotoveného dňa 02.05.2018 Ing. Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637, 
s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Sp. Nová Ves, úradne overeného Okresným 
úradom Levoča dňa 15.05.2018 pod č. G1- 140/18, z pozemku parc. č. KN-C 8009 – ostatné  
plochy, s výmerou 1117 m2 t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
spoločnosť Baribal s. r. o., IČO: 44 984 740, so sídlom: Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 
Levoča, za kúpnu cenu 30 eur/m2  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný 
zadnou časťou stavby s. č. 1855 - hlavný sklad vo vlastníctve kupujúceho.    
T: 31.12.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 27 

K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl0 
 

MZ ruší uznesenie č. 19 z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 15.02.2018, ktorým bol 
schválený predaj použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči – špecifikácia: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12 formou obchodnej verejnej súťaže v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení 
a podmienky súťaže. 
T: ihneď               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
6/4 Zriadenie vecného bremena 

Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 

UZNESENIE č. 28 

K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 12 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča - ul. Bottova, Kasárenská, úprava NN 
vedenia“, zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 400143.0041/2013, vyhotoveného dňa 7.10.2013, spoločnosťou HRDLIČKA 
SLOVAKIA s.r.o. Košice, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 18.10.2013 pod č. 269/13:  
- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na pozemkoch mesta v k. ú. Levoča 

parc. č. KNC 611/1, KNC 615, KNC 621/1, KNC 621/2, KNC 621/4, KNC 621/5, KNC 
621/6, KNC 621/7, KNC 621/8, KNC 626/1, KNC 658, KNC 659, KNC 717, KNC 813 
KNC 1602 a KNE 7098 (ďalej len „slúžiace pozemky“) zapísané na liste vlastníctva (ďalej 
len „LV“) č. 1 a LV č. 4376 v rozsahu tak, ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 
400143.0041/2013,   

-  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného cez 
slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby elektrického 
zariadenia, 

-  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému 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. 17998/12/MaP, uzavretej dňa 17.4.2012, 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: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

p. Rosina-  prečo nesúhlasí s tým, bytová komisia prečo nemá stanovisko? 

 

JUDr. Budziňáková- remíza bola pri hlasovaní, máme memorandum, ktoré nás zaväzuje 
odhlasovať bezplatné staré vecné bremená. 
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UZNESENIE č. 29 

K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 8  proti 0  zdr 3 nehl 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie záhradkárskej osady na elektrinu“  
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská   31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť umiestnenie stavebného objektu SO 01 – Rozšírenie elektrickej siete NN na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča: 
- parc. č. KN-C 1268/1, KN-C 8429/1,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
a parc. č. KN-E 7109 zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 181/2018 vyhotoveného dňa 05.04.2018 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o. , Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, Erikou Dudášovou, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 24.04.2018 pod č. 
G1-108/18; 
- parc. č. KN-C 8434, KN-C 7110/1 a KN-C 8431,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča v rozsahu podľa geometrického plánu č. 182/2018 vyhotoveného dňa 05.04.2018 
spoločnosťou GEODETING s. r. o. , Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, 
Erikou Dudášovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom 
dňa 24.04.2018 pod č. G1-109/18;   
(ďalej len „slúžiace pozemky“) 

- 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 stavebného objektu; 

- 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 vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 30 

K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 10 proti 0  zdr3  nehl0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – úprava NN vedenia a optika na ul. M. R. 
Štefánika“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., 
IČO: 36599361, Mlynská   31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 

Levoča: parc. č. KN-C 1389/1, KN-C 1818, KN-C 1864 a KN-C 1865/1 („slúžiace 
pozemky“) umiestnenie stavebných objektov: SO 01 – NN vedenie a SO 02 – Optický 
kábel v rozsahu podľa geometrického plánu č. 723/2017 vyhotoveného dňa 01.12.2017 
spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, Erikou 
Dudášovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
14.12.2017 pod č. G1-370/17;  
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- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stavby; 

- 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 vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

6/5 Bezodplatný prevod pozemkov 

Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 

UZNESENIE č. 31 

K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov parc. č. KN-C 7244/2 – zast. pl., s výmerou 13 m2; 
parc. č. KN-C 7244/3 – ost. pl., s výmerou 148 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1820 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na 
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 
a nadobudnutie pozemkov parc. č. KN-C 4566/31 – zast. pl., s výmerou 2314 m2, KN-C 
8456/29 – zast. pl., s výmerou 6810 m2, KN-C 8456/32 – ost. pl., s výmerou 77 m2, KN-C 
8458/4 – ost. pl., s výmerou 202 m2, KN-C 8477/4 – ost. pl., s výmerou 1123 m2, KN-C 
8477/6 – zast. pl., s výmerou 550 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 vydanom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, pod 
stavebnými objektmi 127-01 Preložka poľnej cesty v km 10,800 D1 a 127-02 Preložka poľnej 
cesty v km 11,130 D1, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 
329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

6/6 Zverenie majetku do správy 

Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 

UZNESENIE č. 32 

K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku 
s účinnosťou od 01.07.2018:  
 inv. č. 2/827/227-N – D1 Preložka poľnej cesty v km 13,500, v obstarávacej cene 

33 554,82 eur, oprávky 1 400 eur; v zostatkovej cene 32 154,82 eur; 
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 inv. č. 2/827/232 – Ruskinovská ulica – obslužná komunikácia, v obstarávacej cene 0,30 
eur, oprávky 0,30 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 

 inv. č. 2/827/VO/45 – VO - Ruskinovská ulica, v obstarávacej cene 0,20 eur; oprávky 0,20 
eur, v zostatkovej cene 0 eur;  

 inv. č. 2/827/233 – Modernizácia detského ihriska – J. Francisciho, v obstarávacej cene 
23 440,12 eur, oprávky 980 eur, v zostatkovej cene 22 460,12 eur; 

 inv. č. 2/827/238 – Miestna komunikácia – Železničný riadok, v obstarávacej cene 
26 430,36 eur, oprávky 888 eur, v zostatkovej cene 25 542,36 eur;  

 inv. č. 2/827/241 – Rekonštrukcia komunikácie ul. Okružná, v obstarávacej cene 37 335,92 
eur, oprávky 1 092 eur, v zostatkovej cene 36 243,92 eur; 

 inv. č. 2/827/242 – Rekonštrukcia chodníkov, schodísk ul. Pod vinicou, v obstarávacej 
cene 28 782,19 eur, oprávky 840 eur, v zostatkovej cene 27 942,19 eur; 

 inv. č. 2/827/239 – Rekonštrukcia fontány so sochou Dobročinnosti, v obstarávacej cene 
103 936,99 eur, oprávky 1 736 eur, v zostatkovej cene 102 200,99 eur; 

 inv. č. 2/827/244 – Ihrisko „Žihadielko“, v obstarávacej cene 69 203,27 eur; 
 inv. č. 2/827/244_A – Ihrisko „Žihadielko“ - oplotenie, v obstarávacej cene 8 280 eur; 
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 33 

K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 12 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku s účinnosťou po udelení 
písomného súhlasu poskytovateľa nenávratného finančného príspevku MŽP SR, Bratislava 
v zastúpení SIEA, Bratislava: 
 inv. č. 2/827/243 – MŠ G. Haina - súp. č. 1237, v obstarávacej cene 634 308,75 eur; 
 inv. č. 2/827/243_A – MŠ G. Haina - plynová prípojka, v obstarávacej cene 14 902,75 eur; 
 inv. č. 2/827/243_B – MŠ G. Haina - dažďová kanalizácia, v obstarávacej cene 29 227,91 

eur; 
 
do správy Materskej škole Levoča, Ul. Železničný riadok 3, 054 01  Levoča,  IČO: 37879405. 
T: 31.08.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

 

p. Rosina-predtým sme nepredali, a teraz budeme súhlasiť ? 

 

Mgr. Drahomirecký – toto je len prenájom 
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6/7 Prenájom pozemkov 

Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 

UZNESENIE č. 34 

K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 14 proti 1  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-C 1713 
– zast. pl., s výmerou cca 30 m2 (t. j. 3 m x 10 m) v lok. sídl. Rozvoj k. ú. Levoča, p. Pavlovi 
Iľašovi a manž., bytom  za účelom ochrany bytu č. 1 pred vandalizmom 
oplotením pozemku pletivovým plotom a za účelom výsadby kvetov, na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 120 eur/ha/rok (0,012 eur/m2/rok), v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu k bytu č. 1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.  
T: 31.08.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 35 

K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 3 proti 0   zdr 11   nehl 0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-C 
1713 – zast. pl., s výmerou cca 42 m2 (t. j. 3 m x 14 m) v lok. sídl. Rozvoj k. ú. Levoča, p. 
Tomášovi Jadvišovi, bytom  z dôvodu oplotenia pozemku pletivovým plotom, 
výsadbou okrasných kríkov a kvetov a umiestnenia pieskoviska  
pre deti, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 120 eur/ha/rok (0,012 eur/m2/rok), v súlade s 
ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu k bytu č. 2, ktorý 
je vo vlastníctve žiadateľa. 
T: 31.08.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 

p. Rosina- zlý dátum narodenia. 

Mgr. Drahomirecký-je to preklep, ospravedlňujem sa. 

p. Kravecová- aby sa neopakovala Ruskinovská cesta, buduje mesto za mestské peniaze. 

UZNESENIE č. 36 

K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností v lok. ul. Lomnická k. 
ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 7165/3 – zast. pl., s výmerou 465 m2 a 
časti pozemku parc. č. KN-C 8727 – zast. pl., s výmerou 555 m2 za účelom uloženia 
inžinierskych sietí (plynovodu, vodovodu, kanalizácie, telekomunikačných zariadení 
a verejného osvetlenia) a výstavby miestnej komunikácie pre stavbu pod názvom „IBV 
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Lomnická ulica, Levoča“, pre Jozefa Gaduša, rod. , nar.  
a manž. Anastáziu Gadušovú, rod. , nar. , obaja  bytom: 
 (ďalej len „žiadatelia“), na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 
eur/m2/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky 
žiadatelia významne zhodnotia tým, že na nich zrealizujú stavbu miestnej komunikácie 
a verejného osvetlenia. 

Obsahom nájomnej zmluvy bude: 
a) žiadatelia sa zaväzujú odovzdať do vlastníctva mesta Levoča:  
- pozemky parc. č. KN-C 5151/20 - orná pôda s výmerou 10 m2 a parc. č. KN-C 5151/19 - 

orná pôda s výmerou 237 m2; 
- stavbu miestnej komunikácie a chodníka umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 5151/20; 

parc. č. KN-C 5151/19 a parc. č. KN-C 7165/3 a 
- stavbu verejného osvetlenia aj s verejným osvetlením na pozemkoch vo vlastníctve 

žiadateľov, 
za cenu vo výške zaplateného nájomného, ktoré uhradili žiadatelia za pozemky prenajaté 
mestom Levoča, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na hore uvedenú stavbu; 

 b) žiadatelia sa zaväzujú najneskôr v deň podania návrhu na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia doložiť na Mestský úrad v Levoči: 
- geometrické plány s vyznačenými vecnými bremenami a vyčíslenými rozsahmi vecných 

bremien všetkých inžinierskych sietí uložených v pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča 
za účelom uzatvorenia Zmlúv o zriadení vecných bremien, pričom vecné bremená budú 
spoplatnené podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča a 

- geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom a vyčísleným rozsahom vecného 
bremena na stavebný objekt verejného osvetlenia, zrealizovaný na pozemkoch vo vlastníctve 
žiadateľov, za účelom uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta 
Levoča ako oprávneného z vecného bremena, pričom vecné bremeno bude zriadené 
bezodplatne.  

- c) žiadatelia sa zaväzujú počas realizácie výstavby stavby IBV Lomnická ulica, Levoča 
neobmedziť prístup peši a motorovými vozidlami po prenajatých pozemkoch k rodinným 
domom a k poľnohospodárskym pozemkom.      

T: 30.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 

6/8 Nájom nebytového priestoru 

Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 

UZNESENIE č. 37 

K bodu: Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 2 
MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov v podzemnom podlaží budovy súp. číslo 28, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 860, k. ú. Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 28 
o výmere spolu 112,13 m2 formou obchodnej verejnej súťaže v súlade 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   : bez uvedenia 
b) minimálna výška nájomného : 52,50 euro/m2/rok  
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c) doba nájmu   : minimálne 4 roky bez možnosti ukončenia nájmu 
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 28“ a s poznámkou „ NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 
1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 28, 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: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
 
Mgr. Drahomirecký- 

- Mestu bola doručená obálka včera , čiže načas, návrh zmluvy- Spišskou katolíckou 
charitou SNV,  sociálne poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách - 10 Eur 
m2, od 01.07 2018. 

 
UZNESENIE č. 38 

K bodu: Nájom nebytového priestoru  

Hl. za 15 proti 0  zdr 0 nehl 0 
 
MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  Spišskej katolíckej charity, 
so sídlom Jesenského 5, 052 01  Spišská Nová Ves, v zastúpení PhDr. Ing. Pavlom Vilčekom, 
diecéznym riaditeľom, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči na Námestí Majstra Pavla č. 4 na prízemí za nájomné vo výške 
10 eur/m2/rok. 
T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 39 

K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nebytového priestoru – garáže na ul. 
Železničný riadok 23, 054 01 Levoča pre Základnú organizáciu Dobrovoľného hasičského 
zboru v Levoči, zastúpenú Štefanom Marcinkom, predsedom a štatutárnym zástupcom ZO 
DHZ v Levoči, bytom  na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10 eur / m2 / rok 
v súlade s Článkom 25, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
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v platnom znení a v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že Základná 
organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Levoči realizuje svoju činnosť vo verejnom 
záujme a prostredníctvom svojich členov zabezpečuje verejnoprospešné ciele. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 40 

K bodu: Nájom nehnuteľnosti v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže): 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje nájom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny 
Levoča – Juh, k. ú. Levoča a schvaľuje podmienky súťaže podľa predloženého návrhu, 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
 
p. Kravecová-  prečo nie sú zahrnuté všetky ulice?  
 
Mgr. Drahomirecký- záleží od spoločnosti aký majú zámer, Slovak Telekom – najväčší 
rozsah.  
 
PhDr. Cvoliga-bolo by dobré dostať do jednej krabičky. 
 
Mgr. Drahomirecký- je to cieľom. 

 
UZNESENIE č. 41 

K bodu: Stavba elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

Hl. za 16  proti 0   zdr 0  nehl 0 
MZ schvaľuje investičný zámer spoločností: 
Slovak Telekom, a. s. ; IČO: 35 763 469, so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 
Orange Slovensko, a. s.; IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava; 
ANTIK Telecom s. r. o. , IČO: 36 191 400, so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice; 
LEVONET s. r. o., IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča; 
SWAN KE, s. r. o., IČO: 36 184 641, so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice  
spočívajúci vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, najmä 
v lokalitách: Pri prameni, M. R. Štefánika, Železničný riadok, Probstnerova cesta, Rozvoj, 
Francisciho, Greschika, Czauczika, Pod vinicou, Ždiarska, Štúrova za týchto podstatných 
obsahových podmienok zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete: 

a) investor vybuduje a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na 
vlastné náklady podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej 
pre územné konanie a podľa overenej situácie umiestnenia stavby vypracovanej 
zodpovedným projektantom; 
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b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi 
(stavebníkmi verejnej elektronickej komunikačnej siete) v meste Levoča v maximálnej 
možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah rozkopávok na spoločných 
úsekoch optických sietí v meste Levoča. Investor umožní iným investorom 
pripokládku optickej siete resp. optického kábla za štandardných podmienok na 
princípe počtu prvkov v ryhe. V záujme zabezpečenia požiadavky mesta, aby bol 
v najväčšom možnom rozsahu na Dotknutých pozemkoch zrealizovaný len jeden 
spoločný výkop bude investor spolupracovať s ostatnými investormi (stavebníkmi 
verejnej elektronickej komunikačnej siete) už v štádiu prípravy projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie tak, aby táto dokumentácia bola v čo najväčšej 
možnej miere totožná s projektovými dokumentáciami ostatných investorov; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej 
komunikačnej siete dokončí do 31.12.2019; 

d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebne dotknutých pozemkov v sume 3 EUR za každý jeden m² záberu stavebne 
dotknutého pozemku, pričom záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber 
vykonaný jednak uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma 
optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov; 

e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% 
z celkovej výšky jednorazovej primeranej náhrady za užívanie stavebne dotknutých 
pozemkov podľa DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu verejnej elektronickej komunikačnej 
siete uvedenej v tejto Zmluve; 

f) druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na základe skutočnej 
výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa 
porealizačného zamerania stavby,  investor zaplatí mestu v dojednanej lehote počítanej 
odo dňa dokončenia stavby; 

g) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania  
stavebne dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby na základe skutočnej 
výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa 
porealizačného zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady. 

T: 31.12.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 

JUDr. Budziňáková- 
-  prišla žiadosť od spoločnosti Azor, žiadajú o predĺženie lehoty o 6 mesiacov. 

 
MUDr. Suráková- zatiaľ žiadne peniaze nedošli? 

 

p. Rosina – MR sa správne rozhodla, prečo sme spravili priame zadanie, bez súťaže na IBV, 
spoločnosť predáva 65 Eur za pozemok, Jozef G dal pozemky za 53 Eur, mala by byť súťaž. 
 
p. Čurila- budeme musieť peniaze vrátiť?  Ak bude problém a budú musieť odstúpiť, musíme 
peniaze vrátiť? 
 
JUDr. Budiňáková- áno, chceli sme peniaze v tomto roku, 3investicné akcie máme na to 
viazané. 

 
p. Čurilla – je to ako keby sme si brali pôžičku. 
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p. Kravecová-  neviem ako ma firma prehľad, dookola sú pozemky za nižšie ceny, záujemcov 
nie je asi veľa, bremeno pre ďalšie zastupiteľstvo. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - vzniká polemika okolo plantáži, dáme firme šancu, aby zástupcovia 
zdôvodnili svoju požiadavku, alebo z projektu vycúvame, chceme preniesť náklad na 
kupujúceho, alebo bude mesto spolunakladovať formou úveru, alebo bude len ako sme 25 
rokov len diskutovali, mame dve IBV- strelnica, Jozef Gaduš, pozitívne pre mesto , nebránim 
sa lacnejšej variantu. 
 

p. Zoričák-  návrh šiel nešťastne, na ten návrh naša firma nestihla reagovať, a ten šiel do rady, 
je tu niekto kto nepozná p. Surovku? 

- budúci týždeň bude vydané stavebné rozhodnutie, ak bude rozhodnutie vydané stále 
môže sa niekto odvolať, hlavne p. Surovka, ak sa tak stane, tak celá dokumentácia ide 
na kraj, kraj má na to 90 dní, žiadosť bola jednoduchá, mame podpísanú zmluvu 
o spolupráci, máme záväzok vás informovať 

- máme urobiť posudzovanie EIA a to trvá sedem mesiacov, preto že sa tam odvolá 
bytový podnik Bratislava, územné rozhodnutie nemôžeme riešiť až po EIA, to je 
zákonný postup 

- preto sme preventívne požiadali o presun termínu, lebo očakávame odvolanie voči 
územnému rozhodnutiu 

- ak dostaneme odvolanie termín nestihneme, ak sa neodvolá, tak je v prvom 
augustovom týždni  rozhodnutie právoplatné, sme firma čo je platcom DPH, z každej 
ceny si odpočítajte DPH, všetky náklady znášame my 

- dodali sme jednoduchý dodatok, ten vám predložený nebol, ktorý hovorí o tom, 
predlžme dátum  o 6 mesiacov, lebo pri odvolaní suseda je to zase predĺženie, prešli 
sme dlhy úsek cesty, p. Kalakaj vás môže informovať, čo všetko sme museli prekonať, 
aby sme ten projekt ožili, urobili sme to v rekordnom krátkom čase 

- vyriešili sme veľa problémov, napr. s pitnou vodou, nie je to o tom,  že by naši 
zamestnanci niečo nerobili, mali prestoje, ak sú otázky pýtajte sa 

- sme vo fáze vydania územného rozhodnutia, a kto sa  môže odvolať sú susedia 
- orgány sa s nami dohodli, sme stále v pláne, všetky siete platí investor plus DPH  
- mesto ak chce mať nízke ceny si to musí robiť z rozpočtu, prišli sme skôr, aby ste 

dostali rozumné rozhodnutie. 
 
MUDr. Suraková-vy môžete odstúpiť od zmluvy? 
 
p. Kalakaj – nie jedine vy za predpokladu ktorý hovorí v zmluve, že 18 mesiacov od účinnosti 
zmluvy nenadobudne právoplatnosť územne rozhodnutie, vtedy môže nastať tento okamih 

- EIA ešte nebola právoplatná, dnes už je, kvôli tomu môže bežať územné rozhodnutie 
môže sa vydať 

- doplním poslancov, že cena je vysoká, nás trh je nie len Levoča, sme otvorení aj 
pritiahnuť ľudí aj z i iných krajov, pre popradčanom je napr. veľmi priaznivá. 

 
p. Zoričak- my kupujeme od mesta pozemky aj, ktoré nepôjdu do prenájmu 
 
p. Rosina- sympatické, že sa to do toho pustili  
- Sp. Hrhov – odchádzajú nám tam ľudia, chceme udržať našich obyvateľov, kolega 
z Arprogu za 75 euro za štvorák. 
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p. Zoričak- nemám problém isť na komisiu, poďme sa baviť o číslach, na starých sídliskách 
sú časti kde občianska vybavenosť, ak nebude – bude nižšia cena, do takého projektu 
nepôjdeme 
- mesto so sociálnou politikou do toho môže vstúpiť, môžete parky aj cesty odkúpiť. 
 
p. Čurila- dáva sa do IBV vplyv na životné prostredie? 

p. Kalakaj- -ak staviate v exraviláne, čo je tento prípad, musíte robiť EIAU, ale vy neviete 
zmeniť, extravilán na intravilán. 
 
p. Zoričák-  
- EIA sa nezačala hneď na začiatku, museli sme zastaviť jeden proces a začať druhý,  
- ideme v tom partnersky spolu, bolo to po 7 mesiacov, a to sa podarilo vďaka p. Kalakajovi 
že sa dohodli 
-ak chcete to zrýchliť , EIU môžete robiť vy.  
 
MUDr. Suráková- kedy budú prvé domy stáť?? 
 
p. Zoričák- to sa pýtajte tých ktorý kúpia pozemky, my sme pripravený, ako získame územné 
rozhodnutie ideme do výstavby sieti,  na jar 2019 môžeme isť do sieti. 
 
p. Kalakaj- ak nenastane nejaká komplikácia  
 
p. Zoričák- je tam nastavený plán, nechám vám naštudovať plán o predĺžení 6 mesiacov. 
 
p. Jeseňák, MA- cenu určuje trh, štvrtina je rezervovaných, a to sme na začiatku len, tento 
výkon nie je zlý  
 - predaj 8 z 31 pozemkov nie je zlý na spádovú oblasť Levoče, je to ich právo to takto predať. 
 
 
Ing. J. Babej- dohodli sme sa pred časom  na niečom, druha strana chce predlžiť termín,  
teraz hovoríme, že ľudia odchádzajú, odišli,  lebo neboli podenky na výstavbu domov, 

- -nebráňme sa aby sem prišli z iných miest, keď sa tu niekto prisťahuje počet 
obyvateľov vzrastite, budú vyššie podielové dane, rad by som bol aby sme 
pokračovali. 

 
 
p. Lorko- chcem sa opýtať, v článku zmluvy ktorá pojednáva o vyplatení časti kúpnej ceny 
150 000 eur, vyplatíte nám ich? 
 
p. Zoričák- my sme si pozreli aká je lokalita, preto sme naviazali vyplatenie, že je to dátumu 
naviazanie  

- beží dátum splatnosti od dátumu nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia 
- vošla nám do toho EIA, my sme už časť kampane zastavili, my máme záujem 

podporiť región, ale nebudeme riskovať, že tuto kúpim pozemky a možno sa predaju, 
- my míňame vlastne prostriedky aby sme získali povolenia, spoluprácu sme videli 

v tom , že dátum splatnosti od získania územného rozhodnutia. 
 
p. Lorko- prvá časť mala byť vyplácaná skôr. 
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p. Zoričák-  ľudia sú na rezervných zmluvách, my nie sme schopní hradiť ani jeden pozemok, 
bez toho aby bola zaplatená. 
 
p. Lorko- ak bude dlhšie obdobie, kým vy predáte prvý pozemok, tak mesto nedostane ani 
euro, nechcete riskovať ani jedno euro, mestu nevyplatíte 150 000 eur. 
 
p. Zoričák- podpísali sme dve zmluvy – kúpno-predajná zmluva, a druhá spolupráca s mestom 

- my dávame kapacity, máli sme záujem o 6 pozemkov,  
 
p. Lorko- mesto dodralo všetko. 
 
p. Zoričák- v rámci spoločného projektu očakávame predĺženie termínu a to je všetko. 
 

PhDr. Mgr. Cvoliga-  v krajnom prípade sa môžeme rozhodnúť že ideme z toho vonku 
- toto čo robil Azor mohol robiť mestský Úrad, stále to mame v rukách, pri 

podmienkach zmluvy, po 2 septembri, môžeme odstúpiť od zmluvy, stále sa mame 
možnosť rozhodnúť ako to bude  

- rodiny dom v Sp. Hrhove, Sp. Podhradí, a v Levoči -rôzne znalecké posudky, stupuje 
tam kvalita života, v rámci dediny a v rámci mesta. 

 
JUDr. Budziňáková- na stole je schválenie predlženie lehoty.  
 
p. Kravecová- chcem sa opýtať právnika, je to výhodné tento odklad ? 
 
JUDr. Papcun- inú súťaž nemôžeme vyhlásiť, mesto môže hlasovať o tom čo navrhla firma 
Azor, môže byť poslanecký návrh.  
 
p. Kravecová- výhoda pre mesto? 
 
JUDr. Papcun- nie je to otázka už pre mňa. 
 

p. Čurila – nebol som zástancom tejto dohody, podpísali sme dve dohody, jednu zmluvu 
a jednu o dohodu o spolupráci,  

- je nám treba peniaze, presviedčame ich aby nám požiadali peniaze, ti čo prídu po nás - 
požičali ste si peniaze a teraz my to musíme vrátiť, ideme hlasovať a možno tu 
nebudeme v decembri. 

 
JUDr. Budziňáková-  môžeš dať poslanecký návrh, ideme schváliť predĺženie bez podmienok 

 
Mgr. Drahomirecký-  Azor chceli predĺžiť termín o 12 mesiacov, potom bolo stretnutie na 
úrade, kde vedenie mesta súhlasilo s tým aby sa tento materiál predložil do MZ 

- podmienkou mesta aby do 2.9.2018 vyplatenie kúpnej ceny a v druhej časti kúpnej 
ceny o dva roky neskôr, Azor to chceli prebrať vo firme, mesto pripravilo návrh 
uznesenia akú požiadavku na nich vznieslo na tom stretnutí, Azor v utorok tento 
týždeň zaslali proti návrh, že skracujú lehotu na 6 mesiac namiesto 12, škrtli 
podmienku mesta, že vyplatia prvú časť kúpnej ceny tento rok, tento návrh prišiel 
v utorok preto nie je v materiáloch.  
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p. Čurila – oni skrátili dobu o 6 mesiacov, ale my trváme na platbe ktorá bude v termíne 
predtým ako je definitívne rozhodnutie, že firma ide do investície výstavby štruktúry, brania 
im administratívne úkony. 
 
JUDr. Budziňáková -  pýtajú sa ľudia kedy budú cesty. 
 
JUDr. Papcun- mesto vezme peniaze predtým ako mu vznikne možnosť odstupiť od zmluvy  - 
bude ich musieť vrátiť. 
 
Ing.  Babej- mesto viaže peniaze na iste veci. 
 
Mgr. V. Babej- riešme to či chceme isť s Azorom, v termíne. 
 

PhDr. Mgr. Cvoliga- dávam poslanecký návrh aby sme tento bod odložili na mimoriadne 
zastupiteľstvo a nechali Azor mesto Levoča aby predložili komplexný materiál  

UZNESENIE č. 42 

K bodu: Dodatok ku kúpnej zmluve AZOR, s. r.o.  
Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: Bod programu 
„Dodatok ku kúpnej zmluve AZOR“, s.r.o. prerokovať na MZ mimo Plánu MR a MZ v roku 
2018. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                        JUDr. Babejová 
6/9 Prenájom nebytových priestorov 

UZNESENIE č. 43 

K bodu: Prenájom nebytových priestorov pre subjekt PSK – zmena uznesenia 
Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zmenu uznesenia č. 22 z 37. zasadnutia 
MZ konaného dňa 26.04.2018, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov 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,  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, a to tak, že: 
- časť uznesenia v znení „...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“ ; 
bude nahradená znením  „...za nájomné vo výške 1 euro/rok  v súlade s Článkom 25, ods.7 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení“. 

V ostatných častiach ostáva hore cit. uznesenie v pôvodnom znení.  
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
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6/10 Dodatok ku nájomnej zmluve 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.  
 
Ing. J. Babej- trafo stanica pre cely areál, dávame im do nájmu 
 
Mgr. Drahomirecký- predložili investičný zámer, chceli by zabrať celú HPZ, trafo stanica by 
slúžila už len im. 
 
Mgr. Drahomirecký- chcú ho odpisovať, musia ho mat prenajatý, musia to mať v nájme. 

 
JUDr. Budziňáková- terajšie kapacity im nestačia. 
 
p. Kravecová-  kedy začne firma zamestnávať ľudí, vidím že stavajú, pracujú tam. 
 
Mgr. Drahomirecký- v HPZ bude Helske aj Levotec  tí vykazujú 30 pracovných miest, majú 
v nájme výrobnú halu M4, Helske roku 2019 by sa mal počet ľudí  stabilizovať na cca 160, 
spolu s Levotecom 200 pracovných miest, iných investorov nemáme. 
 
JUDr. Budziňáková-  zajtra je možnosť tam zájsť, a porozprávať sa s nimi 
 
UZNESENIE č. 44 

K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve - Helske 
Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl  0 

 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení 
počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 
23009/OM/2017, uzavretej dňa 12.07.2017 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom 
a spoločnosťou  Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 
IČO 47211253 (ďalej len „spoločnosť Helske, s. r. o.“) ako nájomcom, v zmysle ktorého: 

- článok III., ods. 1 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
„Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, 
vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Levoča, 
okres Levoča, a to stavby súpisné číslo 3358 – vrátnica postavená na pozemku parc. č. KN-C 
4588/51 k. ú. Levoča a stavby súpisné číslo 2857 – sklad oceľových profilov postavený na 
pozemku parcela číslo KN-C 4588/5 k. ú. Levoča a pozemku parcela číslo KN-C 4588/69 
zastavaná plocha o výmere 301 m2, k. ú. Levoča, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá 
priemyselná zóna Levoča – Juh“. 

bude nahradený článkom v tomto znení: 
„Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, 
vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie 
Levoča, okres Levoča, a to stavby súpisné číslo 3358 – vrátnica postavená na pozemku 
parc. č. KN-C 4588/51, k. ú. Levoča a stavby súpisné číslo 2857 – sklad oceľových 
profilov postavený na pozemkuparcela číslo KN-C 4588/5 k. ú. Levoča, stavby súpisné 
číslo 3359 – trafostanica TR 1 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 4588/46, o výmere 
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28 m2 a pozemku parcela číslo KN-C 4588/69 zastavaná plocha o výmere 301 m2, k. ú. 
Levoča, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh“. 

- článok III., ods. 2 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa 
v nehnuteľnostiach uvedených v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 
a) Vrátnica s. č. 3358 
     m. č. 1.01 -    vstupná hala           o výmere        1,52 m2 

     m. č. 1.02 -    kancelária               o výmere      22,83 m2 

     m. č. 1.03 -    WC s kúpeľnou      o výmere        2,54 m2 

     o výmere spolu 26,89 m2  
b) Sklad oceľových profilov  s. č. 2857 
     m. č. 1.03 -    sklad o výmere 325 m2  

     m. č. 1.01 -    sklad o výmere  221 m2  

    o výmere spolu 546 m2  (ďalej len „Predmet nájmu“) 

bude nahradený článkom v tomto znení: 
Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa 
v nehnuteľnostiach uvedených v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 
a) Vrátnica s. č. 3358 
     m. č. 1.01 -    vstupná hala           o výmere        1,52 m2 

     m. č. 1.02 -    kancelária               o výmere      22,83 m2 

     m. č. 1.03 -    WC s kúpeľnou      o výmere        2,54 m2 

     o výmere spolu 26,89 m2  
b) Sklad oceľových profilov  s. č. 2857 
     m. č. 1.03 -    sklad o výmere 325 m2  

     m. č. 1.01 -    sklad o výmere  221 m2  

    o výmere spolu 546 m2   
c) Trafostanica TR 1 s. č. 3359 
     miestnosť rozvádzačov                        o výmere   12,48 m2  

     miestnosť pre transformátor č. 1.      o výmere    6,24  m2  

     miestnosť pre transformátor č. 2.      o výmere    6,24  m2   

     spolu o výmere 24,96 m2  

(ďalej len „Predmet nájmu“) 

- článok IV., ods.1 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
„Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu do odplatného užívania na účel 
kancelárie a skladu“ . 

bude nahradený článkom v tomto znení: 
„Predmet nájmu uvedený v Čl. III., ods. 2, písm. a) a b) tejto Zmluvy prenecháva 
Prenajímateľ Nájomcovi do odplatného užívania na účel kancelárie a skladu. Predmet 
nájmu uvedený v Čl. III., ods. 2, písm. c)  tejto Zmluvy prenecháva Prenajímateľ 
Nájomcovi do odplatného užívania na účel umiestnenia transformátorov, ktoré Nájomca 
obstará na svoje náklady.“ 

- článok VI., ods. 1 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 12 007,56 € (slovom: 
dvanásťtisícsedem eur päťdesiatšesť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné vo 
výške podľa tohto dodatku od 1.03.2018.  
bude nahradený článkom v tomto znení: 
Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 12 008,76 € (slovom: 
dvanásťtisícosem eur sedemdesiatšesť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť 
nájomné vo výške podľa tohto dodatku od 1.07.2018. 
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- článok VI., ods. 2 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 1 000,63 eur (slovom: jedentisíc eur a šesťdesiattri centov) splatných vždy 
do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   
bude nahradený článkom v tomto znení: 
Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 
mesačných čiastkach v sume 1 000,73 eur (slovom: jedentisíc eur a sedemdesiattri 
centov) splatných vždy do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

- článok IX. Zmluvy, vrátane dodatku č. 1 a 2 bude doplnený o ods. 22.v tomto znení: 
V súlade s § 22 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení bude Nájomca 
odpisovať vykonané technické zhodnotenie Predmetu nájmu vyššie ako 1 700 eur. 

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.2.2018 ostávajú nezmenené. 

Účinnosť dodatku: od 01.07.2018.  
T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 

    JUDr. Babejová 

 
7. Zmena rozpočtu č. 3 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
JUDr. Budziňáková – dovoľte mi informovať poslancov, že prebehlo výberové konanie na 
vedúceho finančného oddelenia a Mgr. Ľuboš Kamenický je nový vedúci tohto oddelenia. 

Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.  

- rozpočet bežných príjmov sa navyšuje o 71 631 eur. Najvýznamnejšie sa upravuje príjem 
z podielových daní a to o 44 731 eur. Dôvod je príjem z ročného zúčtovania vo výške 
58 287 eur a pozitívny vývoj k 31.05.2018. 

- bežné výdavky navyšujeme o 6000 eur na spolufinancovanie projektu a 2 500 na 
partnerské mestá. Ďalšie navýšenie vo výške 15 929 je na komunitné centrum. 

- navýšenie kapitálových príjmov o 2500 eur je za dar na vyvolávací systém a znižujeme 
príjem z grantu na MŠ Žel. riadok o 35 323 eur 

- rozpočet kapitálových výdavkov je upravený podľa výsledkov VO a navýšený na 
spolufinancovanie projektov Obnov si svoj dom. Najvýznamnejšia úprava sa týka 
Zariadenia pre seniorov a to navýšenie o 64 320 eur   

- príjmové finančné operácie navyšujeme  o 51 814 eur. Zmena použitia investičného 
fondu (navýšenie) je vo výške 5 500 eur pre ZŠ Francisciho. Výdavkové finančné 
operácie sú bez zmeny. 

- mení a účel použitia dlhodobého úveru. 7 613 eur bude použitých na zariadenie pre 
seniorov.  

 
JUDr. Budziňáková – končí nám projekt na opatrovateľky, náklady budeme znášať už zo 
svojích finančných prostriedkov.  

 
Ing. Vilkovský – kto bude tvorcom Akčného plánu? 

 
JUDr. Budziňáková – je to paradox, lebo za vypracovanie zodpovedá prednosta Okresného 
úradu, ale vyšla výzva na financovanie akčného plánu pre mestá 
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- my sa preto ideme uchádzať 
- je otázne, či bude výzva vyhodnotená do októbra, lebo dovtedy má byť Akčný plán 

vypracovaný.  
 

UZNESENIE č. 45 

K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 
Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatrenie č. 3/a, 3/b a3/c mesta Levoča na rok 2018 
podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

             JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 46 

K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 
Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 

MZ schvaľuje zmenu účelu použitia dlhodobého úveru vo výške 7 613 eur na PD dom pre seniorov 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 47 

K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 
Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 

MZ  schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu – navýšenie o 5 500 eur  

 Účel schválené použitie zmena po zmene 

kamerový systém 2 500   2 500 

Projektová dokumentácia 18 620   18 620 

Kostol sv. Jakuba - veža 11 000 10 890 21 890 

Kostol sv. Jakuba    20 000 20 000 

Košická ul. Č. 26 II. Etapa 28 000   28 000 

Prístupový chodník/schodisko Pod vinicou 16 000   16 000 

Štúrova ulica 34 227 -34 227 0 

Autobusové zastávky Lev. Lúky 4 820   4 820 

Príspevok pre TS 7 188   7 188 

odvodnenie cesty Ovocinárka ul. 4 000   4 000 

rekonštrukcia chodníka veža baziliky sv. Jakuba 5 000   5 000 

Havarijný stav - Závada 2 900   2 900 
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Ruskinovská ulica (cesta, VO) 171 850 -23 850 148 000 

Modernizácia zberného dvora 7 461   7 461 

Príspevok pre TS 21 194 -1 995 19 199 

Príspevok pre TS Dendrologický plán 6 150   6 150 

Detské ihrisko Žihadielko 6 000   6 000 

Príspevok pre TS  64 300 2 124 66 424 

Transfer pre TS 19 500   19 500 

Futbalové šatne  117 899   117 899 

Príspevok pre MKS 5 000   5 000 

Príspevok pre TS 2 367 -129 2 238 

Spojovacia chodba MŠ G. Haina 25 000   25 000 

Oplotenie MŠ G. Haina 10 000   10 000 

ZŠ Kluberta telocvičňa 17 500   17 500 

MŠ Žel. riadok 3  elok. G. Haina 36 35 323   35 323 

ZŠ Francisciho    5 500 5 500 

dom pre seniorov   27 187 27 187 

Vnútrobloky 21 000   21 000 

 Spolu 664 799 5 500 670 299 

T: ihneď                                        Z:  Mgr.  Kamenický 

                                       JUDr.  Babejová 

 
8. VZN mesta, ktorým sa upravuje státie, parkovanie 

a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča 
počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 08.07. 2018. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 

 
Ing. Petrášová – bližšie vysvetlila.  

JUDr. Budziňáková – rovnaký režim ako minulý rok, ale s výnimkou štátnej cesty I/18 bez 
parkovania autobusov.  

Ing. Petrášová – autobusy budú parkovať na ceste III. Triedy. 
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p. Kravecová – parkovanie na Mariánskej hore bude len pre VIP? 

Ing. Petrášová – áno.  

PaedDr. Repaský – chcem upozorniť na problém, ktorý sa opakuje každý rok 

- my rezidenti, ktorí bývame na námestí sa máme problém dostať autami domov 
- malo by byť pravidlom, aby sme mali nejakú kartičku.  

 
Ing. Petrášová – vždy sme dohodnutí so zástupcami štátnej polície, že na základe trvalého 
pobytu púšťajú obyvateľov do mesta 

- neviem však, ako to funguje v praxi.  
 

p. Jeseňák MA – prečo majú taxíky zákaz vstupu na Mariánsku horu? 

- pútnici sú väčšinou starší ľudia, preto je potrebné, aby  mali taxíky povolený vstup 
na Mariánsku horu a mohli odviesť pútnikov, ktorí to potrebujú.  

JUDr. Budziňáková – prekonzultujeme to s farským úradom. 

UZNESENIE č. 48 

K bodu: VZN mesta, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových  
vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 08.07.  
2018. 
 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl 0 
MZ berie na vedomie, že k VZN č. 6/2018, ktorým sa upravuje státie, parkovanie 
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte 
v dňoch 07.07. – 08.07. 2018 neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky. 
T: 07.07.2018 – 08.07.2018        Z: Ing. Pitoráková 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 49 

K bodu: VZN mesta, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových  
vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 08.07.  
2018. 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje VZN č.6/2018 ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 
08.07. 2018. 
T: 07.07.2018 – 08.07:2018        Z: Ing. Pitoráková 

                         JUDr. Babejová 
 

 
9. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 

až 2022. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 50 

K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022. Určenie  
volebných obvodov a počtu poslancov v nich. 
 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ určuje pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018  podľa ustanovenia § 11 
ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022 – 19 
(devätnásť). 

                        T : do 30. 06. 2018                                                                    Z: JUDr.  Babejová 
 

                                                                                                          Ing. Lisoňová 

UZNESENIE č. 51 

K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022. Určenie  
volebných obvodov a počtu poslancov v nich. 
 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ  určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2018 až 2022 dva volebné obvody 
a počet poslancov v nich  podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov takto: 
1. volebný obvod - zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Baštová, Gustáva 
Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla, 
Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická, 
Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská, Za 
sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici, 
Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná, 
Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka, 
Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká  – s počtom obyvateľov 6886, čomu 
zodpovedá 9 poslancov, 
 
2. volebný obvod – zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Gerlachovská, 
Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, 
Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska, Poľná, Potočná, Ruskinovská, 
Nový dvor, Jána Francisciho, Nad tehelňou, Jozefa Czauczika, Viktora Greschika, Kováčova 
vila, Levočské kúpele, Levočská Dolina, Závada, Levoča s. č. 2001, Levoča s. č. 2026, 
Levoča s. č. 2045, Odorica, Levočské Lúky – s počtom obyvateľov 7631, čomu zodpovedá 10 
poslancov.        

 T : do 30. 06. 2018                                                            Z: JUDr.  Babejová 
                                                                                                          Ing.  Lisoňová 

10.Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé 
funkčné obdobie pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2018.                           
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
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UZNESENIE č. 52 

K bodu: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie pred 
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 
 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ určuje pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 rozsah výkonu funkcie 
primátora mesta Levoča na celé funkčné obdobie volebného obdobia rokov 2018 až 2022 vo 
výške 100 %, čo zodpovedá plnému rozsahu výkonu funkcie. 
T : do 30. 06. 2018                                                              Z: JUDr.  Babejová 
                                                                                                       Ing.  Lisoňová 

   11.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Lazorová – bližšie vysvetlila. 

UZNESENIE č. 53 

K bodu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o  nenávratný  finančný príspevok na Slovenskú inovačnú 
a energetickú agentúru, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-
2018-39 na realizáciu projektu Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča, 
ktorý je realizovaný mestom Levoča. 

T: 30.06.2018         Z:JUDr. Babejová 
         Mgr.  Lazorová 
                                                        Mgr. Kamenický 
                                                         Mgr. Drahomirecký 
UZNESENIE č. 54 

K bodu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje finančné prostriedky  na  spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu 
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča vo výške maximálneho 
celkového spolufinancovanie projektu 5% ( 1300 EUR )  zo strany mesta Levoča z celkových 
oprávnených výdavkov  (26 000 EUR). 
T: 30.06.2018         Z:JUDr. Babejová 
         Mgr.  Lazorová 
                                                        Mgr. Kamenický 
                                                         Mgr. Drahomirecký 
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12.Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Levoča 
a mestom Krk  (Chorvátsko) 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 

JUDr. Budziňáková – bola som na otočku v Chorvátsku na rokovaní s primátorom mesta Krk 

- primátor tohto mesta prejavil záujem o spoluprácu 
- spolupracujú na úrovni kraja aj s Prešovským samosprávnym krajom 
- mestá Levoča a Krk sú porovnateľné 
- my sme pre nich zaujímaví z hľadiska toho, že sme v UNESCU a že sme pútnické 

mesto. 
  

p. Kravecová – súhlasím, ale ja ako poslankyňa som nebola za tri volebné obdobia v žiadnom 
partnerskom meste.  

p. Jeseňák MA – partnerské mestá sú voľne prístupné pre verejnosť.  

p. Kravecová – ja som poslankyňa MZ, nie verejnosť.  

UZNESENIE č. 55 

K bodu: Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Levoča a mestom Krk 
(Chorvátsko) 

Hl. za 12  proti  0  zdr 0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi Mestom Levoča a Mestom Krk 
(Chorvátsko). 

T: 30.06.2018         Z: JUDr. Babejová 
         JUDr. Budziňáková 

             JUDr. Čechová 
                                                                       Mgr. Lazorová 

13.Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity 
v oblasti podpory cestovného ruchu 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Lazorová – bližšie vysvetlila.  

PhDr. Mgr. Cvoliga – ide jedna žiadosť a dve aktivity? 

Mgr. Lazorová – áno, mám to odkonzultované, že je to možné.  

Ing. Vilkovský – kto bude tvorcom akčného plán? 

Mgr. Lazorová – celý tím ľudí.  

PhDr. Mgr. Cvoliga – oprávneným žiadateľom je Mesto Levoča.  
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UZNESENIE č. 56 

K bodu: Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory 
cestovného ruchu 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja  na Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 
1, 813 70 Bratislava v rámci výzvy 1/SRR/2018 na realizáciu projektu  Akčný plán rozvoja 
okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory cestovného ruchu. 
T: 30.06.2018         Z: JUDr. Babejová 

         Mgr. Lazorová 
             Mgr. Kamenický 
                                                              
UZNESENIE č. 57 

K bodu: Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory 
cestovného ruchu 

Hl. za 12  proti 0  zdr 0  nehl 1 
MZ schvaľuje finančné prostriedky  na  spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu 
Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory cestovného 
ruchu vo výške maximálneho celkového spolufinancovanie projektu (10%) zo strany mesta 
Levoča z celkových oprávnených výdavkov. 
T: 30.06.2018         Z: JUDr. Babejová 

         Mgr. Lazorová 
             Mgr. Kamenický 
 

14.Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 
2018 – 2024 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
RNDr.  Gerčáková – bližšie vysvetlila.  

PhDr. Mgr. Cvoliga – alarmujúci stav týkajúce sa vekového vývoja.  

p. Kravecová – potrebné, aby sa Levoča postarala o imobilných a starých občanov 

 - ak aj nevyjde projekt Kláštorská 20, tak hľadať inú formu.  

JUDr. Budziňáková – náklady na zriadenie sociálneho zariadenia na Kláštorskej 20 vyšli vo 
výške 1,6 ml. eur.  
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UZNESENIE č. 58 

K bodu: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 2018-2024 

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 2018-2024 podľa 
predloženého návrhu. 
T: 30.06.2018          Z: JUDr. Babejová 

          RNDr. Gerčáková 

 
15.Vyjadrenie súhlasu so zaradením Elokovaného pracoviska 
Probsnerova cesta 2, Levoča – trieda pri nemocnici ako súčasť 
Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 
Levoča do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16, 
ods. 1, písmeno k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a 
doplnkov. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
RNDr. Gerčáková – bližšie vysvetlila.  

UZNESENIE č. 59 

               K bodu: Vyjadrenie súhlasu so zaradením Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, 
Probsnerova cesta 2, Levoča ako organizačnej zložky Spojenej školy 
internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča do  siete  škôl a školských 
zariadení  SR v  zmysle §  16,  ods.  1, písmeno k) zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a 
doplnkov. 

 
Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 

MZ vyjadruje súhlas so zaradením Základnej školy pri zdravotníckom 
zariadení,Probsnerova cesta 2, Levoča  ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej, 
Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča do  siete  škôl a školských zariadení  SR. 

T: jún 2018          Z: JUDr. Babejová 
         RNDr. Gerčáková 

16.Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 
2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
JUDr. Rusnáčiková – bližšie vysvetlila.  

UZNESENIE č. 60 

K bodu: Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2018 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 0 
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MZ schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2018 
T: ihneď          Z: JUDr. Babejová 

           JUDr. Rusnáčiková 

 
 

17.Rôzne 
 

JUDr. Budziňáková – pozývam poslancov MZ na výjazdové zasadnutie MZ 22. 6. 2018, na 
Levočskú púť 8. 7. 2018 a Tajomnú Levoču 20.7.2018 

- v dňoch 28.6.2018 – 5.7.2018 čerpám dovolenku, preto bude splnomocnený Ing. Ján 
babej, nakoľko nemám zástupcu.  

 
18.Interpelácie poslancov 

 
Bc. Komara – potrebný kamerový monitoring na detskom ihrisku na Sídl. Pri prameni.  

Ing. Babej – potrebná oprava chodníkov na ul. Greschika v časti pri nových parkoviskách. 

p. Kravecová – oplotky na Mariánskej hore pre Gréckokatolíckej kaplnke dať dostatočne 
ďaleko, aby bol priestor pre pútnikov.  

Mgr. Minďaš – rozmiestnenie oplotkov určuje farský úrad, nie my.  

p. Kravecová – starostka Spišského Hrhova rozprával o sociálnom podnik 

- navrhovala by som, aby sa využilo duálne vzdelávanie a vznik sociálneho podniku. 
 

p. Črilla – na Kláštorskej ulici č. 14 bola od stredy do nedele kultúrno-spoločenská akcia 

- bol tam vydaný havarijný stav 
- Mesto by to malo získať v exekúcii a predať za cenu nákladov na búranie. 
 

JUDr. Budziňáková – právny útvar urgoval exekútorku. 

JUDr. Papcun – niektorí povinní sú nezvestní, u iných prebiehajú dedičné konania. 

PhDr. Mgr. Cvoliga – ďalší problém je, že susedom praskajú múry pri tomto objekte. 

 
1. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej: 

- Mariánska hora – oplotky okolo Grekokatolíckej kaplnky v dostatočnej vzdialenosti – 
podávanie ofery a prijímania – obmedzený prístup pútnikov 

- Vznik sociálneho podniku – oprava a rekonštrukcia kult. Domu – Levočské Lúky- 
využitie Rómov a dlhodobo nezamestnaných pri stavebných prácach 
T: 31.12.2018       Z: JUDr. Babejová 
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2. Interpelácia poslanca Ing. Jána Babeja 
- Požiadavka občanov na opravu chodníka na ul. V. Greshika. Pri oprave chodníkov na 
sídl. Západ sa na túto časť zabudlo.  
T: 31.7.2018       Z: Mgr. Minďaš 
 

3. Interpelácia poslanca Bc. Ľubomíra Komaru 
- Monitorovať detské ihrisko na sídl. pri Prameni 

T:31.12.2018       Z:Mgr. Novák 
 

19.Záver  
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala prítomným 
poslancom za účasť a ukončila 39.  zasadnutie MZ. 

 
 
 

 


