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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  16. augusta 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 40. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslancov 
MZ: Miroslav Čurilla, Mgr. Vladimír Babej. Navrhla členov návrhovej  komisie, 
overovateľov zápisnice a určila zapisovateľa. Oboznámila prítomných s programom podľa 
pozvánky a vyzvala poslancov na možnosť doplnenia programu.   
 
 
p. Kravecová – Ruskinovská cesta, nemáme materiál. 

JUDr. Budziňáková – bude ústne podaná informácia. 

UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr. 0 nehl  0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ.  
T: ihneď         Z: JUDr. Budziňáková 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 
                          Hl. za   11 proti  0 zdr.  1 nehl.  0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lucia Babejová, MUDr. Janka Suráková,                        
Pavol Rosina. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 10 proti  0  zdr.  1  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Ing. Ján Babej, Ing. Miroslav Vilkovský 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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2. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Písomný materiál tvorí súčasť zápisnice MZ 
 

2/1  zámena nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 

 
p. Rosina- pozemky čo zamieňame sú ďalej použiteľné?  

Mgr. Drahomirecký – to sú pozemky pod cestami a chodníkmi, pôvodná verzia bola , že 
mesto ostane vlastníkom pozemkov pod cestami. 

JUDr. Budziňáková – na MR padol návrh a bolo prijaté uznesenie, aby sa platba, ktorú máme 
vrátiť Arprogu za pozemky presunula do budúceho roka, potom sme navrhli lehotu splatnosti 
aspoň 120 dni  a uvidíme kedy to vyplatíme, 

- dôvodom sú investičné akcie, ktoré sme chceli realizovať v tomto roku, ale sú viazané 
na príjmy od spoločnosti Azor,  

- sú tu zástupcovia spoločnosti Arprog. 
 

MUDr. Ščurka – v akom štádiu to je, kedy sa začne stavať? 

Ing. Vančura (Arprog) -  práce sú prerušené, čakáme na dlažbu, urobia sa uzemňovacie práce,  
v septembri sa začne s kolaudáciou. 

p. Lorko – mám takú prosbu, prekopávky opraviť čím skôr. 

Ing. Vančura (Arprog)-  v priebehu týchto dní, by sa to malo stať. 

MUDr. Papcun, MBA – sú už predané nejaké pozemky? Aký je záujem?  

JUDr. Kalinčík (Arprog)- máme uzatvorené rezervačné zmluvy s dvoma záujemcami.   

 
UZNESENIE č. 4 

K bodu: Zámena nehnuteľnosti 

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

MZ schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. ul. Pri 
strelnici, k. ú. Levoča medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, 
IČO: 329321 a spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, 
SR, IČO: 36168335  podľa Geometrického plánu č. 32/2018, vyhotoveného dňa 02.07.2018 
Ing. Vladimírom Kandríkom, IČO: 41688635 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, spočívajúceho v tom, že ide o zámenu nehnuteľností, ktorá je pre mesto účelná 
a výhodnejšia ako ich nadobudnutie kúpnou zmluvou a je v súlade s ustanoveniami Zásad 
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hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, pričom k zámene 
dôjde v tomto rozsahu a s týmto finančným vyrovnaním: 

Charakter 
zmeny:  

Prírastok 
do 
pozemku 
KN-C nové 
číslo: 

Úbytok z 
pozemku 
KN-C (E) 
pôvodné 
číslo: Výmera: Číslo zmeny: 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/14 2117/13  + 6 m2 40 
Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/15 2117/4  + 20 m2 20 
Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/16 2117/5  + 41 m2 22 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/10 

2117/9, 
2117/8, 
2117/7 

 + 340 
m2 

25, 28, 31 a 
32 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/19 2613/3   /E/  + 25 m2 15 

SPOLU:  432 m2 

Do vlastníctva 
ARPROG, a.s. 2117/22 2117/3  + 5 m2 16 
Do vlastníctva 
ARPROG, a.s. 2117/23 2117/3  + 5 m2 17 
Do vlastníctva 
ARPROG, a.s. 2117/24 2117/3  +37 m2 18 

SPOLU: 47 m2 

ROZDIEL 
VECNÝ: 385 m2 v prospech Mesta Levoča (432 m2 - 47 m2)  
ROZDIEL 
FINANČNÝ: 

doplatok v prospech ARPROG, a.s. vychádzajúci zo 
sumy 20€ bez DPH / 1m2: 

bez DPH: 7 700,- € 
hodnota 
DPH: 1 540,- € 
s DPH: 9 240,- € 

 

 

Obsahom zámennej zmluvy bude aj: 
 dohoda zmluvných strán o zrušení predkupného práva k predmetu kúpy podľa Kúpnej 

zmluvy č. 4198/2017/OM/8 zo dňa 03.03.2017 v prospech predávajúceho podľa § 603, 
ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení za rovnakú cenu, za akú 
ho kupujúci nadobudol, pre prípad akéhokoľvek prevodu (scudzenia) vlastníckeho práva 
k predmetu kúpy alebo jeho jednotlivej časti na tretiu osobu; 

 dohoda zmluvných strán o zrušení povinnosti kupujúceho spätne odpredať 
predávajúcemu predmet kúpy podľa Kúpnej zmluvy č. 4198/2017/OM/8 zo dňa 
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03.03.2017 v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení za 
rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol pre prípad, že predmet kúpy nebude 
využívaný výlučne na účel výstavby Technickej vybavenosti „IBV Pri strelnici“. 

T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
         
 
 

2/2  Predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
p. Kravecová - taký problém bol na Francisciho, , tam sme predávali záhradky, ten istý 
prípad, jeden začal a potom aj ostatní začali nad Texonom. 

Mgr. Drahomirecký - ten pán sa ešte len chystať stavať, keď mesto mu nepredá, výstavba ani 
nezačne. 

Ing. Babej- ten pás meter a pol ostane, ak by mesto niekedy ten chodník šlo stavať.  

PaedDr. Repaský- ak by sme mali s týmto problém, vznikne precedens, pretože sused má 
postavené a nebol problém, a on menej zaberá  a občanom treba vychádzať v ústrety. 

 
UZNESENIE č. 5 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. 
Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/13 – zast. pl. a nádv., s výmerou 8 m2 ,oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-45/2018, vyhotoveného dňa 04.07.2018 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39,   z pozemku parc.  č. 
KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
Rastislava Zakuciu, rod.  nar. , trvale bytom , 
054 01 Levoča, SR, 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, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku v 
spoluvlastníctve žiadateľa;   
- prevádzaný pozemok umožní žiadateľovi zrealizovať stavbu garáže, ktorú s požadovanými 

rozmermi nie je možné zrealizovať inak, vzhľadom na priestorové usporiadanie jestvujúceho 
rodinného domu s. č. 1767 a hranice pozemku parc. č. KN-C 3507/1. 

T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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2/3  Súhlas s podnájmom 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 6 

K bodu: Súhlas s podnájmom 

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

MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča prenechala časť pozemku parc. č. 
KN-C 1090/1 – ost. pl., s výmerou 12 m2  v katastrálnom území  Levoča, v areáli VNsP, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. Levoča, ktorý užíva na 
základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, do podnájmu Mgr. 
Zlatici Kráľovskej, trvale bytom , s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na 
dobu zhodnú s dobou nájmu.    
T: 30.11.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 

2/4  Zmena uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 7 

K bodu: Zmena uznesenia 

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

MZ ruší Uznesenie č. 31 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018, ktorým bolo 
schválené 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:  ihneď            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová  
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UZNESENIE č. 8 

K bodu: Zmena uznesenia 

Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl.  1 

MZ schvaľuje 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: 31.10.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 

2/5  Dodatok k nájomnej zmluve – nebytový priestor 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 9 

K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve – nebytový priestor 

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

MZ schvaľuje  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 21265/2018/OM/3 zo dňa 25.06.2018 
uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a Spišskou katolíckou charitou, 
Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves ako nájomcom, na nebytový priestor 
nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, predmetom ktorého bude 
zníženie výmery prenajatých nebytových priestorov m. č. 1.09, 1.11 t.j. o 12,60 m2, 
s účinnosťou od  01.09.2018.   
T: 30.09.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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3. Investičná akcia – Miestna komunikácia Ruskinovská ulica v 
Levoči 

 
 
JUDr. Budziňáková – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť konštatovala 
poruchy, nevie sa dostať do potrubia celého, sú tam rôzne prekážky,  

- nemôžu tam vpustiť kameru , kanalizácia nie je odovzdaná do správy Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti ako matky, a tým pádom nechce robiť žiadne investície 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť ako dcéra, 

- Podtatranská prevádzková žiada, aby sa vymenili kanalizačné šachty, lebo nie sú 
položené podľa technických noriem, sú položené do hliny 

- vlastníci pozemkov začnú vyberať šachty na vlastné náklady a budú robiť betónové 
podložia na šachty,  

- kanalizácia je popraskaná, a je na ňu vyvíjaný tlak,  
- ak bude potrebná väčšia  investícia, budeme prekladať návrhy na septembrovom 

zastupiteľstve 
- máme zavolaného vlastníka kanalizácie, spoločnosť Devex,  p. Derfenyi, on ju musí 

odovzdať do správy Podtatranskej prevádzkovej spoločnosti 
- ľudia očakávajú pomoc od mesta 
- my sa snažíme byť nápomocní 
- ohľadom odovzdávania je veľa administratívy 
- veríme, že väčší problém už nebude. 

 

P. Rosina – pamätám sa ako Janko Babej vravel, v akom stave je kanál a je to tu, ja si myslím, 

že je to problém právneho oddelenia. 

JUDr. Budziňáková- právnici na tom pracujú, aj majetkové aj investičné, všetci spolu na tom 
robíme, komunikujeme, snažíme sa ujasniť vlastnícke vzťahy, 

- p. Derfenyi je vlastníkom kanalizácie. 
 
Mgr. Drahomirecký – firma Devex je vlastníkom kanalizácie, majú vypracovanú projektové 
dokumentáciu, netrvá na vlastnení, nebráni sa prevodu,  

- šachty sú vyhotovené s normami, čo platili vtedy aj dnes , 
- je pripravený komunikovať s mestom. 

 
P. Rosina- nemáme právo do toho zasahovať. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- je tam vysúťažená nejaká firma? prebiehajú tam už aj stavebné práce??  

JUDr. Budziňáková- podpísala som zmluvu na základe súťaže a tá firma tam momentálne 
stojí . 

PhDr. Mgr. Cvoliga- aká je tam hodnota zákazky?  

JUDr. Budziňáková- 146 000 eur. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- zatiaľ je dohoda, že vlastníci budú meniť šachty? 
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JUDr. Budziňáková- oni to robia svojpomocne, výmena by nás stala 30 000 eur pomaly 
23 000 eur bez DPH, nie je to náš majetok. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- keď sa vybuduje komunikácia, p. Kováč, aby nechodil po miestnej 
komunikácii, rieši sa to? 

Ing. Pitoráková – riešime to, máme spôsobilú osobu, dáme jej robiť projekt. 

 
UZNESENIE č. 10 

K bodu: Investičná akcia – Miestna komunikácia Ruskinovská ulica v Levoči 

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

MZ berie na vedomie informáciu o investičnej akcii – Miestna komunikácia Ruskinovská  
ulica v Levoči. 
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
              JUDr. Babejová 
 
 

4. Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy 
v meste Levoča 

 

Písomný materiál tvorí súčasť zápisnice MZ. 
 

Mgr. Lazorová - bližšie vysvetlila. 

JUDr. Budziňáková- radili sme sa s odborníkmi v rámci dopravy, 12 miestny autobus sa nám 
zdá najlepší, podmienkou je, že musí byť nízko emisný a nízko podlažný, my sme sa rozhodli 
pre hybrid, aj preto lebo výmena batérie niečo stojí, by sme museli investovať do výmeny 
batérií a jedna stojí 70 000 eur,  

- prevádzkové náklady v horizonte 10 rokov by boli 140 000 Eur, 
- autobus sa bude dobíjať z chodu motora, nepotrebuje nabíjačku, 
- frekvencia nabitia, dojazdy sú 160 km, čo  nebude stačiť na dennú prevádzku, 

každé rýchle dobitie znižuje životnosť batérie , 
- problém je aj s likvidáciou batérii, 
- preto sme vybrali hybrid, 
- v menšom autobuse navrhujeme ísť do diesla, plní normu Euro 6. 
- ak by sme boli úspešní, budúci rok by sme vyhlásili verejné obstarávanie na 

prevádzkovateľa autobusov, týmto by sa znížili dotácie čo platíme SADke o výšku 
odpisov, keďže autobus by bol náš, tým by sa zľavnili náklady na prevádzku MHD 
v meste. 
 

PhDr. Mgr. Cvoliga- budúci rok verejné obstarávanie, Stará Ľubovňa teraz ukončila, ale 
nepodpísala zmluvu, lebo suma vyšla vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky . 
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- nestalo by za úvahu zriadiť vlastnú MHD, v Česku tak začali ísť, ekonomický náklad 
znášame my, ten rozdiel- ten doplatok, podobne ako keď si VUC objednáva pri 
SADkách,  

- nemáme to v rukách, 
- je to večný boj s prevádzkovateľom, 
- mestá majú zriadené vlastné . 

 
JUDr. Budziňáková- uvažovali sme nad tým, ale potrebujeme technické zázemie, zazmluvniť 
servis. 

p. Rosina- pokiaľ chceme prevádzkovať autobusy ako mesto vo vlastnej réžii, tak to má 
zmysel ísť do súťaže, ale pokiaľ by mal prevádzkovať niekto iný, nie je to zbytočné?  
     - môže to   vysúťažiť niekto iný,   
     -    čo sa týka údržby Troliga by mohol to robiť, v Spišskej je Eurobus,  
     -    aký máme plán? 
  
PhDr. Mgr. Cvoliga - je výzva cez ktorú získame nenávratné finančné zdroje na dotáciu. 

 
JUDr. Budziňáková  - my dnes v odpisoch platíme 26 000 eur ročne, tieto peniaze ušetríme ak 
kúpime cudzí autobus, 

- keď končia zmluvy na prepravu MHD, tak čakajú napr. Liptovský Mikuláš vyhlasoval 
verejné obstarávanie , to čo nás čaká na budúci rok, a čakajú, aké podmienky si dá 
mesto, mesto si môže dať podmienky, že sa verejného obstarávania zúčastní len 
dopravca, čo má všetky nové autobusy, nemusí si dať žiadnu podmienku, môže si dať 
podmienky, že bude prevádzkovať mestské autobusy,  

- autobusy nečakajú na skladoch, 
- SADky nemajú autobusy, oni čakajú ako si mesta postavia verejné obstarávania. 

 

p. Rosina- sme prístupní na oba varianty? 
 

JUDr. Budziňáková- ja áno, ja som chcela počuť váš názor. 
 

MUDr. Papcun, MBA- ja si myslím, že nákup za eurofondy je výhodný, 
- máme tu ešte zaujímavé skupiny- školy, športovci, dôchodcovia,  
- vlastné narábanie s autobusom by malo výhodu. 

 
p. Jeseňák MA – koľko ľudí prepravíme? 
 
Mgr. Lazorová- 217 000 ročne na obidvoch linkách. 
 
p. Kravecová-  bol nejaký turecký malý autobus, na linku Levoča Spišská, a bolo veľmi 
nepraktické nastupovanie,  
        -      aby sme skontrolovali, aby bol bezbariérový , 
        -     spojiť Levočská dolina- Závada, je tam zlé dochádzanie v zime na lyžovačku a v lete 
na kúpanie. 
 
JUDr. Budziňáková- súhlasím , aby sme ju rozšírili aj tam . 
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Mgr. Lazorová – musíme rozšíriť grafikon , aj ceny navýšiť. 

p. Kravecová-  pri voľbách sú aj tieto časti  a občania nie sú spokojní a právom. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- ekonomický model je dôležité zvážiť, lebo Závada je km ako je Nižné 
Repaše, 

- táto potreba tu je 
- ale bude to potreba dotovať, 
- 70 % dotuje VUCka Závadu. 

 
PaedDr. Repaský – model financovania tu už bol skôr, už tu mal byť dávno,  

- privítam aj tento návrh aj pani Kravecovej, 
- taká veľká opacha, ktorá sa nevie vytočiť, ako bol som svedkom, 
- diapazon treba zvážiť, lebo často chodil prázdny alebo poloprázdny, či radšej 

neuvažovať o malých autobusoch . 
 

 
UZNESENIE č. 11 

K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 

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

 

MZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kvality 
vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča“ realizovaného v rámci výzvy  na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku 
autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: 
IROP-PO1-SC121-2018-32, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
a platným programom rozvoja mesta. 

T: 19.9.2018           Z: Mgr. Lazorová 
                Mgr. Kamenický 

        JUDr. Babejová 
 
 

UZNESENIE č. 12 

K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 

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

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: 19.9.2018           Z: Mgr. Lazorová 
               Mgr. Kamenický  

       JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 13 

K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 
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Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 

MZ  schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 33110 eur. 
T: 19.9.2018           Z: Mgr. Lazorová 
                Mgr. Kamenický 
                 JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 14 

K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 

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

MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta.  
T: 19.9.2018           Z: Mgr. Lazorová 
                Mgr. Kamenický 

        JUDr. Babejová 
 

 

5.Záver  
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala prítomným 
poslancom za účasť a ukončila 40.  zasadnutie MZ. 
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