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0Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 42 

 

z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 25. októbra 2018 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  1 
MZ schvaľuje program rokovania MZ. 
          JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti  0 zdr.  1 nehl.  1 
 

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lucia Babejová, Ing. Ján Babej,                    
Miroslav Dunčko. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č. 3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 15 proti   0 zdr. 1 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: MUDr. Janka Suráková , Mgr. Vladimír Babej 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

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

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 41. zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
             
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh nájomnej zmluvy spoločnosti LEVOTEC s.r.o., 
Novoveská cesta 2848/40, Levoča, IČO: 47 250 933, ako pre mesto Levoča najvhodnejší 
návrh nájomnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle 
§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na nájom pozemkov, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedej priemyselnej zóny Levoča - 
Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli 
schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a 
august 2018; 
T: 30.11.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh investičnej zmluvy LEVOTEC s.r.o., Novoveská cesta 
2848/40, Levoča, IČO: 47 250 933, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh investičnej 
zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh 
nájomnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené MZ 
v Levoči uznesením č. 40 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli 
mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.11.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 

 

 

UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje  nájom časti pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedá 
priemyselná zóna Levoča - Juh parc. č. KN-C 4588/78 – zast. pl. a nádv. s výmerou 646 
m2, KN-C 4588/15 – zast. pl. a nádv. s výmerou 646 m2, KN-C 4588/68 – zast. pl. a nádv.  
s výmerou 620 m2, KN-C 4588/67 – zast. pl. a nádv.  s výmerou 210 m2, KN-C 4588/3 – 
zast. pl. a nádv. s výmerou 600 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  pre 
LEVOTEC s.r.o., Novoveská cesta 2848/40, Levoča, IČO: 47 250 933, za nájomné vo výške 
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0,60 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, na účel ich využitia ako skladovacích plôch pre hotové 
výrobky (zvodidlá) a hutný materiál s možnosťou umiestnenia prístavby prístrešku v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 30.11.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 

 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou LEVOTEC s.r.o., Novoveská 
cesta 2848/40, Levoča, IČO: 47 250 933, na účel ich využitia ako skladovacích plôch pre 
hotové výrobky (zvodidlá) a hutný materiál s možnosťou umiestnenia prístavby prístrešku 
v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: 30.11.2018                    Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 1 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Mariánska hora 
v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 7013/52 – ost. pl., o výmere 114 m2 a stavby 
„Mariánska hora - Ružencová záhrada s chodníkom“ na pozemku parc. č. KN-C 7013/52, 
ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti, pre Rímskokatolícku cirkev, 
farnosť Levoča, IČO: 31966314, so sídlom Nám. Majstra Pavla č. 52, Levoča, za kúpnu cena 
1 euro/m2 za pozemok a 7 737,50 eur za stavbu, 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 pozemok významne zhodnotil tým, že sa podieľal na 
realizácií stavby, ktorá slúži sakrálnym účelom, pozemok a stavba sa nachádzajú v areáli 
Mariánska hora, pričom údržbu celého areálu Mariánskej hory realizuje žiadateľ.   
T: 31.5.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 1 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 
mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 ako budúcim povinným 
z vecného bremena a spoločnosťou Helske FACILITY, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03  
Bratislava, IČO: 51 651 262 ako budúcim oprávneným z vecného bremena na pozemkoch 
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zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom, pre katastrálne územie Levoča, okres Levoča parc. č. KN-C 4588/32; 4588/52; 
4588/53; 4588/63; 4588/86; 4588/87; 4588/92 a na parc. č. KN-C 4588/99; 4588/101; 
4588/102; 4588/103; 4588/104; 4588/105; 4588/106 vzniknutých oddelením od pozemkov 
KN-C 4588/32 – ostatné plochy a KN-C 4588/53 – zastavané plochy a nádvoria na základe 
geometrického plánu č. 83/2018 vypracovaného Ing. M. Vargom PhD. dňa 29.05.2018, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v súvislosti s 
výstavbou „HELSKE PRODUCT PARK“ trpieť na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Levoča: 
 umiestnenie inžinierskych stavieb (účelové komunikácie, chodníky, nekryté parkoviská, 

rozvody plynu, vody, elektriny, tepla, elektronické komunikačné vedenia a kanalizácie), 
stavebných objektov hrubých terénnych úprav a sadových úprav, výstavba ktorých 
podmieňuje užívania schopnosť výrobných hál a showroomu, postavených na pozemkoch 
parc. č. KN-C 4588/98 a KN-C 4588/100 v k. ú. Levoča; 

 trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na dotknuté pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez dotknuté pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebných objektov; 

 zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena na dobu neurčitú, v súlade s  § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a bezodplatne  v súlade s Článkom 16, ods. 4 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča, keďže výstavba „HELSKE 
PRODUCT PARK“ významným spôsobom prispeje k rozvoju mesta Levoča. 

T :31.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Vecné bremeno 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Kostol sv. Jakuba Levoča – preložka RIS skrine“  
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 pozemku parc. č. KN-C 3/1 k. ú. Levoča vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaného 

na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie NN podzemného 
vedenia v rozsahu podľa geometrického plánu č. 414/2018 vyhotoveného dňa 13.07.2018 
spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, Erikou 
Dudášovou;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 
oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách NN podzemného vedenia; 

- 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, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.      
T: 31.12.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 12  
K bodu: Vecné bremeno 

Hl. za  2 proti  7 zdr. 8 nehl.  0    = neschválené 
 
MZ neschvaľuje v súvislosti so stavbou „Kostol sv. Jakuba Levoča – preložka RIS 
skrine“  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 stavbe kostola s. č. 1 
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 4 k. ú. Levoča (Bazilika sv. Jakuba) vo vlastníctve 
mesta Levoča, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča („slúžiaca stavba“) 
umiestnenie stavebného objektu SO 01 preložka RIS skrine v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 721/2018 vyhotoveného dňa 19.10.2018 spoločnosťou GEODETING s. r. o., 
Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, Erikou Dudášovou,   na dobu neurčitú, 
bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  o majetku obcí 
v platnom znení.      
T: 31.12.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 

UZNESENIE č. 13 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  16 proti  1 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, s výmerou 121 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 50/2017, vyhotoveného dňa 10.11.2017 
geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overeného dňa 21.12.2017, od pozemku parc. č. 
KN-E 5141/1 – orná pôda od Rudolfa Fľaka, rod. . ,  nar.: , 
bytom: . , Levoča, v podiele 5/12-in, od Radomíra Fľaka, rod. . , 
nar.: . ,  bytom: . ,  Levoča, v podiele 1/12-ina a od Jána Fľaka, 
rod. . , nar.: . ,  bytom: . ,  Levoča, v podiele ½-ica, 
pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 30,00 eur/m2 (spolu 3 630 eur) za účelom 
rozšírenia miestnej komunikácie k rodinným domom. 
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok vedľajších účastníkov zmluvy p. Jozefa Gaduša, rod. 
, nar. a manž. Anastázie Gadušovej, rod.  nar. 
, obaja  bytom: , Levoča (stavebník a investor  stavby „IBV 
Lomnická ulica Levoča“) uhradiť Mestu Levoča ako kupujúcemu časť kúpnej ceny vo výške 
2 178 eur (t.j. 18  eur/m2) formou daru. 
T: 31.5.2019             Z:  Mgr. Drahomirecký 

                            JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 14 
K bodu:   Zrušenie predkupného práva 
                                        Hl. za    11        proti    0        zdr 5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie predkupného práva ako vecného práva, zriadeného v prospech mesta 
Levoča ako oprávneného z vecného práva k nehnuteľnostiam zapísaným v liste vlastníctva č. 
7727, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec 
Levoča, katastrálne územie Levoča, a to:  
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 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/168, druh pozemku ovocný sad 
o výmere 524 m², 

 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/169, druh pozemku ovocný sad 
o výmere 514 m², 

 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/172, druh pozemku ovocný sad 
o výmere 549 m², 

 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/173, druh pozemku ovocný sad 
o výmere 556 m², 

 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/208, druh pozemku ovocný sad 
o výmere 365 m², 

 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/20, druh pozemku záhrada 
o výmere 63 m², 

 pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 8174/171, druh pozemku ovocný sad 
o výmere 528 m², 

v prípade ak spoločnosť AZOR, s.r.o. ako povinný z predkupného práva ako vecného práva 
zaplatí mestu Levoča sumu spolu 30 990,- EUR, predstavujúcu časť kúpnej ceny rovnajúcu sa 
výmere týchto pozemkov podľa základe Kúpnej zmluvy č. 4263/2017/OM/9 uzavretej dňa 
02.03.2017. 
T: 31.12.2018            Z:  Mgr. Drahomirecký 
                            JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:   Kúpa nehnuteľnosti 
                                        Hl. za    16        proti       1     zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 8267/44 – zast. pl. s výmerou 95 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 43356826-41/2018, vyhotoveného dňa 24.10.2018 
geodetom Vladimírom Čechom – GEOPLUS (IČO: 43356826) od pozemku parc. č. KN-C 
8267/36 – ost. pl., od Ing. Jána Orinčáka, rod. , nar. , bytom: 
, Levoča, SR, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 1,00 eur. 
T: 31.12.2018              Z:  Mgr. Drahomirecký 
                            JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 16  
K bodu:   Kúpa nehnuteľnosti 
                                        Hl. za    16        proti      1      zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 8276/36 – zast. pl. s výmerou 65 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 43356826-41/2018, vyhotoveného dňa 24.10.2018 
geodetom Vladimírom Čechom – GEOPLUS (IČO: 43356826) od pozemku parc. č. KN-C 
8276/5 – zast. pl., od Dušana Šaradína, rod. , nar.  a Adriany 
Šaradínovej, rod. , nar. , obaja bytom: , Levoča, SR, 
pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 1,00 eur. 
T: 31.12.2018             Z:  Mgr. Drahomirecký 
                            JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 17 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b a5/c mesta Levoča na 
rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  15 proti  0 zdr. 1 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje použitie krátkodobého úveru vo výške 56 844 eur na krytie časového nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu na investičnú akciu Veža kostola sv. 
Jakuba.   
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  15 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 20  
K bodu: Projekt ,, Levoča – technická vybavenosť elokovaného pracoviska Predmestie 
26 Materskej školy Levoča, Železničný riadok 3 v osídlení marganalizovanej rómskej 
komunity“. 

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

MZ v Levoči schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie žiadateľom Materská 
škola, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča za účelom realizácie projektového zámeru 
„Levoča- technická vybavenosť elokovaného pracoviska Predmestie 26 Materskej školy 
Levoča, Železničný riadok 3  v osídlení marginalizovanej rómskej komunity“  v rámci  výzvy 
na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity v roku 2019. 
T: 01.11.2018         Z: RNDr. Gerčáková 
             JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 21 
K bodu: Projekt ,, Levoča – technická vybavenosť elokovaného pracoviska Predmestie 
26 Materskej školy Levoča, Železničný riadok 3 v osídlení marganalizovanej rómskej 
komunity“. 

Hl. za  15 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu žiadateľom Materská škola, 
Železničný riadok 3, 054 01 Levoča  súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: 01.11.2018         Z: RNDr. Gerčáková 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Projekt ,, Levoča – technická vybavenosť elokovaného pracoviska Predmestie 
26  Materskej školy Levoča, Železničný riadok 3 v osídlení marganalizovanej rómskej 
komunity“. 

Hl. za  15 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov žiadateľovi Materská škola, Železničný 
riadok 3, 054 01 Levoča na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10% 
z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov, čo predstavuje finančnú čiastku vo výške 2 
500 eur. 
T: 01.11.2018         Z: RNDr. Gerčáková 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Projekt ,,Zvýšenie kvality poskytovania terénnej formy sociálnej služby v meste  
Levoča“ 

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

MZ v Levoči schvaľuje predloženie projektového zámeru „Zvýšenie  kvality poskytovania 
terénnej formy sociálnej služby v meste Levoča“  v rámci  dotácie na podporu rozvoja služieb 
a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  poskytovaná 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe zákona č.544/2010 Z. z. 
o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov s termínom predkladania  
žiadostí o dotáciu na rozpočtový rok 2019 v lehote od 1.novembra 2018 do 31.decembra 
2018. 
T: 01.11.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 24 
K bodu: Projekt ,,Zvýšenie kvality poskytovania terénnej formy sociálnej služby v meste  
Levoča“ 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči  schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov, najmenej 10% z celkových 
výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných alebo iných zdrojov pre projektový 
zámer „Zvýšenie kvality poskytovania terénnej formy sociálnej služby v meste Levoča“. 
T: 01.11.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Projekt ,, Podpora činnosti komunitného centra v meste Levoča“ 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ v Levoči schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie 
projektového zámeru „Podpora činnosti komunitného centra v meste Levoča“  v rámci  výzvy 
na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity 
T: 01.11.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Projekt ,, Podpora činnosti komunitného centra v meste Levoča“ 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
T: 01.11.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Projekt ,, Podpora činnosti komunitného centra v meste Levoča“ 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov, čo predstavuje 
finančnú čiastku vo výške 500 eur. 
T: 01.11.2018          Z: Mgr. Babicová 
              JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.  28 
K bodu: Projekt “ Zriadenie zariadenia  pre seniorov v meste Levoča „ 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 
realizácie projektu „ Zriadenie zariadenia  pre seniorov v meste Levoča“ realizovaného 
v rámci výzvy IROP –PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: 20.12.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Projekt “ Zriadenie zariadenia  pre seniorov v meste Levoča „ 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: 20.12.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Projekt “ Zriadenie zariadenia  pre seniorov v meste Levoča „ 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 82 100 eur. 
T: 20.12.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Projekt “ Zriadenie zariadenia  pre seniorov v meste Levoča „ 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 1 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta.  
T: 20.12.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.  32 
K bodu: Projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči schvaľuje predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 na predkladanie 
projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou 
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy 
štátnej pomoci (tzv. 2. etapa CIZS) z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti Levoča“ (ďalej len „projekt“ alebo „CIZS“) a zároveň schvaľuje 
realizáciu projektu; 
T: 19.12.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  33 
K bodu: Projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči schvaľuje nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS: 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (min. 2-krát), 
- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, 
- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 
- špecializovaná nefrologická ambulantná zdravotná starostlivosť; 
- iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť; 
- dialyzačné centrum, 
- poskytovanie sociálnej služby. 
T: 19.12.2018         Z: Mgr. Babicová 

             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča 

Hl. za  17 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ v Levoči schvaľuje financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo 
výške  1.058.823,52 EUR, z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných 
zdrojov je vo výške 52.941,18 EUR a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov; 
T: 19.12.2018         Z: Mgr. Babicová 

                      JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 35 
K bodu: Projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča 

Hl. za  18 proti  0 zdr. 0 nehl.  0  
 
 
MZ v Levoči schvaľuje zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve 
medzi hlavným partnerom, ktorým bude mesto Levoča a partnermi, ktorými budú 
poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
T: 19.12.2018         Z: Mgr. Babicová 

                      JUDr. Babejová 
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