
 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

zo 43. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 25. októbra 2018 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  
Program: podľa pozvánky 
Overovatelia: MUDr. Jana Suráková, Miroslav Dunčko 
Zapisovateľ: Mgr. Kamil Tomaškovič 
 
 
 

1.  Otvorenie a program rokovania 
 
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková  otvorila 43. slávnostné 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  Privítala všetkých poslancov MZ, všetkých hostí a 
občanov mesta. Programom zasadnutia je vyhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018 a 
zároveň vyhodnotenie úloh samosprávnych orgánov zvolených obyvateľmi mesta v priamych 
voľbách primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice navrhla 
MUDr. Janu Surákovú, Miroslava Dunčka. Za zapisovateľa Mgr. Kamila Tomaškoviča.  
 
 
 

2. Vyhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018 
 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková odprezentovala výsledky samosprávy mesta Levoča za volebné 
obdobie 2014 – 2018 v týchto oblastiach: 
 

1. Finančná situácia mesta 

2. Zadlženosť mesta 

3. Kultúra 

4. Šport 

5. Sociálna oblasť 

6. Školstvo 

7. Byty a bytová politika 



8. Miestne komunikácie 

9. Bezpečnosť 

10. Investície 

 
V závere prezentácie zástupkyňa primátora mesta uviedla, že v nasledujúcom období je 
potrebné pokračovať v realizácií projektov, ktoré sú finančne zabezpečené a začnú sa 
realizovať v dohľadnej dobe. Prezentácia a príhovor tvoria súčasť zápisnice MZ.  Následne 
vystúpil bývalý primátor mesta PaedDr. Milan Majerský PhD. 
 
PaedDr. Majerský PhD. - pre niekoho tieto dosky znamenajú svet, pre mňa je toto domov,  

- ťažko sa mi z Levoče odchádzalo, 
- 4 roky rýchlo ubehli,  
- ako sa hovorí moc je testom charakteru, 
- robil som všetko preto, aby som obstál, 
- sľub som skladal s tým, že budem platiť účty, 
- veci sa vyvinuli tak, že som musel odísť z Levoče, aby som jej mohol pomôcť 

z vyšších miest, 
- chcem poďakovať všetkým za spoluprácu – poslancom MZ, ľudom z mesta a ľuďom 

v meste. 
 

3. Odovzdávanie ďakovných listov poslancom MZ 
 

JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala a odovzdala bývalému primátorovi mesta PaedDr. 
Milanovi Majerskému PhD. dar a ďakovný list a poprosila ho, aby sa zapísal do pamätnej 
knihy mesta Levoča. Následne zástupkyňa primátora mesta odovzdala poslancom MZ dary 
/peňaženky/ a ďakovné listy za záslužnú činnosť pri rozvoji mesta Levoča počas výkonu 
poslaneckej funkcie mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2014 – 2018 a za pomoc 
pri riešení úloh mesta v prospech občanov. Zároveň sa poslanci zapísali do pamätnej knihy 
mesta. 
 
Volebný obvod č. 1:                                                    

Miroslav Čurilla                                
Ján Lorko 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga                                             
Šimon Jeseňák, MA                                                       
PaedDr. Ľubomír Repaský                                           
Bc. Ľubomír Komara                                                     
MUDr. Marián Papcun, MBA                       
Pavol Rosina                                                                  
                                                                                                                                                        
Volebný obvod č. 2 

Anna Kravecová 
MUDr. Pavol Ščurka 
MUDr. Jana Suráková 
Mgr. Ladislav Ogurčák 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
Miroslav Dunčko 



MUDr. Martin Tkáč 
PhDr. Ľubomír Vira 
Ing. Ján Babej 
Mgr. Vladimír Babej 
 
 

4. Príhovor poslanca Mestského zastupiteľstva 

Poslanec MZ PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga  v mene všetkých poslancov mestského zastupiteľstva 
zvolených pre volebné obdobie rokov 2014 až 2018 poďakoval zástupkyni primátorovi mesta 
JUDr. Lýdii Budziňákovej za spoluprácu pri plnení úloh samosprávneho orgánu mesta — 
mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období v záujme ďalšieho všestranného rozvoja 
mesta Levoča, odovzdal jej dar a vyzval ju na zápis do pamätnej knihy mesta. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga  - chcem sa poďakovať poslancom, primátorovi, zástupkyni 
primátora, riaditeľom mestských inštitúcii, 

- bolo to tvorivé obdobie, 
- naštartovali sme veľa projektov, 
- ďakujem aj Milanovi Majerskému za dôveru, spolu sme sa dopĺňali, kolegom za 

kritiku aj za dobré nápady, Lýdii Budziňákovej za to, že našla odvahu prevziať štafetu. 
 
 

5. Záver 

Zástupkyňa primátora mesta sa poďakovala prítomným poslancom za účasť na poslednom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2014 - 2018 a ukončila 43. slávnostné 
zasadnutie MZ. Zároveň ich pozvala do Kongresovej sály Mestského divadla na slávnostnú 
čašu vína.   
  
 
 


