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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 25. októbra 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 42. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslanca 
MZ MUDr. Mariána Papcuna, MBA a neskorší príchod poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa 
Cvoligu. Navrhla členov návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určila zapisovateľa. 
Oboznámila prítomných s programom podľa pozvánky a vyzvala poslancov na možnosť 
doplnenia programu.   
 
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 
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2. Kontrola plnenia uznesení 
 
JUDr. Lucia Babejová vykonala kontrolu plnenia uznesení z 41. zasadnutia MZ.  

Všetky uznesenia boli splnené.  
 

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 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Písomný materiál tvorí súčasť zápisnice MZ . 
 

3/1 Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – 
Juh (vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
 
Mgr. Drahomirecký otvára obálku od firmy Levotec, 

- obálka bola doručená v lehote o 13:45 v pondelok.  
 

JUDr. Budziňáková- na poslednom zastupiteľstve bol návrh predložený, ale pre procesné 
nedostatky bol odmietnutý.  
 
Mgr. Drahomirecký- v sprievodnom liste je žiadosť o prenájom nehnuteľnosti pozemkov od 
spoločnosti Levotec,  

- majú záujem o prenájom nehnuteľnosti v hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh, 
pozemky by mali slúžiť ako plocha na uskladnenie hotových výrobkov s možnosťou 
vstup na túto plochu s vozíkom.  

- plochu plánujú využívať aj ako sklad hutného materiálu a do budúcna plánujú 
umiestniť tam aj prístrešok, dĺžka nájomného vzťahu na neurčito, a výška ročného 
nájomného 0,60 Eur za m/2 a rok, uzavretie nájomnej zmluvy s platnosťou 
o 01.01.2019, priložený je výpis z obchodného registra s osvedčovacou doložkou, 
zakreslená katastrálna mapa s plochami o ktoré má záujemca záujem, investičná 
dohoda, nájomná zmluva Levotec s.r.o. s vyplneným nájomným 0,60 Eur podpísaná 
bez pečiatky, 

- my to teraz vyhodnotíme cez krátku prestávku, 
- a na konci pristúpime k hlasovaniu o tomto bode.  

 
 
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 
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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 
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 
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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 
 
 
 

3/2 Predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil + ukazuje na mape.  
 
 
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 
 

3/3 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Rosina- to znamená, že je to stále v majetku mesta ? 
 
Mgr. Drahomirecký- áno. 
 
p. Kravecová- už zamestnávajú, či len stále má s mestom pracovno právne riešenia? 
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JUDr. Budziňáková – áno zamestnávajú v administratívnej budove je čulý pracovný ruch, 
majú ľudí v administratíve, obchodných zástupcov, laboratórium, stavebných robotníkov čo 
pripravujú výstavbu hál.  
 
p. Kravecová- ale Levočanov? 
 
JUDr. Budziňáková- áno, ale majú problém nájsť ľudí s potrebnou kvalifikáciou. 

- ja viem o dvoch. 
 
p. Kravecová- do výroby by mohli Levočanov zamestnať.  
 
 
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 
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 
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3/4 Vecné bremeno 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil + ukazuje na mape.  
 
Mgr. Drahomirecký – druhý bod neodporúčame schváliť.  
 
p. Rosina- čo to znamená, keď tam zriadime vecné bremeno? Nebude sa kopať? 
 
Mgr. Drahomirecký- sme povinný akceptovať a umožniť spoločnosti udržiavať tú stavbu. 
Sme povinný im umožniť sa starať.  
 
JUDr. Budziňáková- im vecné bremeno realizáciou vzniká tak či tak, do budúcna kostol aj 
z pohľadu čerpania dotácii ak je tam ťarcha na liste vlastníctva môže to robiť problém. 
 
 
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 
 

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 
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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 
 
 

3/5 Zrušenie predkupného práva 
 

Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.  
 
p. Rosina- Azor už vyplatil tie pozemky? Ako sme mali zmluvu?? 
 
JUDr. Budziňáková – Toto je prvá platba.  
 
Mgr. Drahomirecký – nechcú kupovať pozemky. 
 
p.Rosina- vyplatili? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie. 
 
Ing. Vilkovský – Azor pokiaľ viem, mame to aj v rozpočte 150 000 a teraz dostaneme len 
31 000 to sa mi troška nefér,  
- nech vyplatia a potom sa bavme o odblokovaní vecných bremien.  
- teraz odblokujeme Azor, a budeme sa tešiť, že máme 31 000 prvých.  
 
JUDr. Budziňáková- túto položku sme vypustili pri predposlednej úprave rozpočtu lebo Azor 
avizoval že nezaplatí, hlasovali ste o tom.  

Ing. Babej – v zmluve je Azor povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške 285 000 do dvoch rokov 
odo dňa nadobudnutia platnosti, 
- zaplatia čiastku za 6,7 pozemkov z kúpnej ceny, kedy budú v platnosti? 
 
JUDr. Budziňáková – 2. septembra 2020, lebo 2. septembra tohto roku nadobudlo 
právoplatnosť územné rozhodnutie.  

 

Ing. Babej- nevidím problém to takto realizovať, lebo pokiaľ sa nič nemení sú povinní nám 
zaplatiť, je to reklama aj pre ďalšie pozemky.  
 
PaedDr. Repaský- koľko ich predali? 
 
JUDr. Budziňáková- nepredali je tam na nich ťarcha, 42 tuším.  
 
PaedDr. Repaský- komunikuje Azor s mestom? 
 
JUDr. Budziňáková- neboli v poslednom čase tu, ale písomne požiadali o odblokovanie.  
 
PaedDr. Repaský- už vtedy som vravel dajme si na nich pozor.  
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JUDr. Budziňáková- táto požiadavka je podľa zmluvy, ktorú sme schválili v zastupiteľstve 
ako oni budú mať záujemcov o kúpu pozemkov budeme im uvoľňovať pozemky a oni budú 
platiť.  
 
p. Dunčko- teraz odblokujeme tých 7 pozemkov.  
 
JUDr. Budziňáková- áno.  
 

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:  

 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 

3/6 Kúpa nehnuteľnosti 
 

Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil + ukazuje na mape.  
 
Mgr. Babej- myslím, že v tomto prípade to nie je žiadna kuleha, J. Gaduš chce stavať z 11 už 
kúpili 7 a 4 si necháva pre seba, 
- vždy lepšie teraz zaplatiť1200 eur a raz a navždy to vyriešiť prístupovú cestu aby sme sa 

nedostali do štádia ako s Ruskinovským chodníkom,  
- 38 eur od rodiny p. Fľaka je prehnaná, ale 12 Eur ako sme rozprávali na mestskej rade za 

takú cenu sme vykupovali pozemky, 
- 1 200 Eur nás nezabije, s tým že p. Gaduš začne stavať a sedem stavebníkov čo už kúpili 

pozemky, nebude zvaľovať vinu na mesto.  
- z môjho pohľadu je to v poriadku. 
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JUDr. Budziňáková- my v tomto robíme prostredníka.  
 
P. Kravecová-  nepáči sa mi to že sa to takto šije rýchlo, horúcou ihlou takéto veci, lebo na 
poslednom zastupiteľstve sa hovorilo, že bude len slávnostné a teraz tu máme také horúce 
veci - stavebné, pozemky, plantáže, fľakovcov čo už dávno malo byť vyriešené počas 
bežného zastupiteľstva,  
- nepáči sa mi že máme dnes dve zastupiteľstvá a s tým nesúhlasím. 
 
JUDr. Budziňáková- tieto veci sa udiali za posledné dva dni.  
 
p. Rosina- je to rýchlo ale postaviť ulicu nie je sranda, viem že. J. Gaduš seriózne pracuje.  
 
 

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 
 

3/7 Kúpa nehnuteľnosti 
 

Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.  
 
JUDr. Budziňáková- geometrický plán sme dostali včera, je to prichystané teraz aby sme 
nezdržiavali s realizáciou ulici za Sedriou 
- rokujú s p. Orinčákom vlastníci pozemkov a rodinných domov za Sedriou, aby to 

previedol na mesto za 1 Euro.  
 
Ing. Babej- tú cestu robilo mesto? Tú cestu by mali robiť v rámci IBV?  
 



10 

 

JUDr. Budziňáková- áno  
PaedDr. Repaský- súhlasím s kolegyňou Kravecovou takéto veci by sa nemali robiť na konci 
volebného obdobia, je to troška vydieranie nás poslancov.  
 
MUDr. Ščurka- bol tu problém keď som nastupoval tak neboli pozemky pre mladých, že 
mesto stagnuje, začali sme so sekerou,  
- ja si myslím že riešiť takého veci- 3 IBV je výzva pre nás, buďme radi, že predávame aj 

keď na rýchlo, je to pozitívne.  
- kvitujem, lebo sme tu pre občanov, mesto je akčné a reaguje na tieto problémy, 
- každý kto staval vie že čakať a chodiť po zemine len kvôli jednému zasadaniu kde sú čisté 

veci. 
 
Mgr. Drahomirecký- v oboch prípadoch ide o kúpu,  
- mesto nič nepredáva, nadobúdame pozemky1 euro, zveľaďujeme mestský majetok,  
- nejde o predaj a nejaké pokútne prevody mestského majetku smerom von z mesta 

 
JUDr. Budziňáková- toto prišlo len včera ospravedlňujem sa za to.  
 
p. Kravecová – nechcite mi povedať, že všetko prišlo len včera, predvčerom a neviem čo. 
- predmestie navrhujem robiť x razy, p. primátorka si to zrušila že tam netreba ani chodník 

ani cestu takže stačilo, tie pingpongové rošády nech už skončia,  
- je posledné zastupiteľstvo kde máme vychádzať v prospech občana, 
- toto je podľa mňa predvolená kampaň, všetko horúcou ihlou na posledné chvíľu, 
- v tej časti je všetko urobené aj Štúrová aj nad Sedriou aj všetko a iný sa budú topiť v blate 

vo vode, v bordeli, v piesku, tam netreba, lebo tam nevidno, Hanba.  
 
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 
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                            JUDr. Babejová 
 

4. Zmena rozpočtu č. 5 
 

Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.  
 

- Bežné príjmy – navýšenie o dotáciu  z Úradu vlády SR na Akčný plán rozvoja okresu 
Levoča vo výške 22 439 eur, 

- o rovnakú sumu navyšujeme bežné výdavky,  
- ďalej navyšujeme bežné výdavky o 31 905  eur – na interiérové vybavenie veže – 

Kostol sv. Jakuba, 
- kapitálové príjmy  navyšujeme o 7 738 eur – príjem z predaja nehnuteľnosti – 

Ružencová záhrada a o 9 101 eur z Úradu vlády SR na vežu Kostola sv. Jakuba /akčný 
plán/, 

- kapitálové výdavky navyšujeme o 2958 eur na PD, 7738 eur na Ruženocovú záhradu 
a ostatné zmeny v rozpočte kapitálových výdavkov súvisia s výsledkami VO a sú 
uvedené v materiáloch, 

- príjmové finančné operácie navyšujeme o 56 844 eur na krátkodobú úver. 
 
 
JUDr. Rusnáčiková - ide len o zapracovanie aktuálnych zmien a len spolufinancovanie 
projektov z EÚ, odporúčam prijať tento návrh. 
 
 
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 
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5. Projekt ,, Levoča – technická vybavenosť elokovaného 
pracoviska Predmestie 26 Materskej školy Levoča, Železničný 
riadok 3 v osídlení marganalizovanej rómskej komunity“. 

 
RNDr. Gerčáková bližšie vysvetlila. 
 
p. Kravecová  - okrem vykurovania, bolo by dobré keby sa to vymaľovalo a opravila strecha 

- Je tam bordel a tie deti keď vyjdú vonku je to na vracanie, je to otrasné,  pokreslené, 
rozbite, znehodnotené,  

- nemá to období aby v meste ktoré je zapísané do UNESCO aby bol taký neporiadok 
v jednej lokalite. 

 
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 
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 
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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 
 

6. Projekt ,,Zvýšenie kvality poskytovania terénnej formy 
sociálnej služby v meste Levoča“ 

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Budziňáková - ide o rozvoz stravy, ktoré mesto poskytuje.  

- auto bude mať izotermickú vložku, 
- bude nižší nápor na opatrovateľky.  

 
p. Rosina – mesto rozváža stravu ale nevaríme? 
 
JUDr. Budziňáková – dom opatrovateliek varí.  
 
p. Kravecová- koľko obedov sú schopní rozviesť počas ich pracovnej doby? 
 
RNDr. Gerčáková- momentálne denne roznášame 26 obedov, 

- požiadavka je vyššia, lenže nemáme ľudí aby sme mohli rozviesť, keď bude auto 
budeme vedieť viac rozviesť.  

 
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 
 
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“. 
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T: 01.11.2018         Z: Mgr. Babicová 
             JUDr. Babejová 
 

7. Projekt ,,Podpora činnosti komunitného centra v meste 
Levoča“ 

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Budziňáková – Komunitné centrum, bolo bez vybavenia, preto je potrebné to 
dovybaviť.  
 
p. Kravecová- bude to patriť pod  CVČ alebo komunitné centrum? 
 
JUDr. Budziňáková- pod komunitné centrum.  
 
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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8. Projekt “ Zriadenie zariadenia  pre seniorov v meste Levoča„ 
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
JUDr. Budziňáková - už sme schvaľovali predložene projektového zámeru, zámer 
vyhodnotení nie je,  

- už je výzva na ostrú žiadosť, uzávierka je 20. Decembra, 
- pracujeme na projektovej dokumentácii na stavebné povolenie, lebo je povinnou 

prílohou žiadosti, potrebujeme sa na toto pripraviť a verím, že budeme úspešný.  
 
p. Kravecová- oddychová zóna pri Greckokatolíckom kostole? 

- pohlo sa to tam? Kde mal stáť dom sociálnych služieb.  
 
JUDr. Budziňáková- ja som do týždňa po zastupiteľstve zavolala p. farára Višňovského 
rozprávali sme aj za účasti nového vlastníka, prešli sme si celý zámer s tým, že p. Višňovský 
si potrebuje prizvať farskú radu.  
 
Mgr. Drahomirecký – písal som list, kde sme ich pozvali na pracovné stretnutie aby nás 
kontaktovali, ale nedostali sme odpoveď.  
 
JUDr. Budziňáková- ak máme pozemok kúpiť späť, alebo ho vymeniť, to sme navrhli 
novému vlastníkovi pozemku, on nebol proti,  

- doteraz sa nám nepodarilo stretnúť. 
 
Ing. Pitoráková- riešili sme plynofikáciu kostola v súvislosti s tým mi p. farár povedal, že 
nemajú záujem stavať sociálne zariadenie.  
 
JUDr. Budziňáková- urobili sme čo sme mohli, uvidíme ako sa to ďalej vyvinie.   
 
PaedDr. Repaský- p. farár komunikoval,  s tými čo majú postaviť dom dôchodcov, nevedel, 
že pozemok ktorý kúpil je v územnom pláne,  
 
JUDr. Budziňáková- on bol ochotný predať alebo vymeniť, ale ak ma mesto investovať, 
musíme vedieť čo s ním ďalej urobíme, potrebovali sme vedieť stanovisko p. farára.  
 
Mgr. Babej- ja len poprosím kolegynku Anku, rozprávala na jednej strane, že riešime veci, 
a sa zdržujeme podľa programu,  

- by som to poprosil dať do bodu rôzne.  
 
 
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. 
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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 
 

9. Projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
Levoča 

 
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
JUDr. Budziňáková- pre nás je strategickým partnerom  nemocnica, pretože predpokladáme, 
že neočakávame, že bude veľký záujem o prenájom priestorov, ani by som nerada aby sme 
vyťahovali z polikliník a priestorov lekárov a robili problém prenajímateľom.  

- bol návrh nemocnice aby na prízemí budovy boli ambulancia a na poschodí dializačné 
centrum 

- stavebná časť by bola oprávneným výdavkom, technológia neoprávneným, 
- nemocnica deklarovala, že by to zafinancovala z vlastných zdrojov, 
- máme aj výpis uznesenia predstavenstva nemocnice, ktoré schválilo partnerstvo na 

tomto projekte, 
- mesto budovu postaví a bude prenajímať nemocnici.  
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 p. Čurilla- mali sme predstavenstvo  a schválili sme uznesenie, nemocnica oceňuje prístup 
mesta, že ide do toho projektu,  

- pripravuje materiálovo technické zabezpečenie  
- bol by to veľký posun pre mesto v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
- služby by sa skvalitnili pre obyvateľov  a bol by to prínos.  

 
MUDr. Ščurka- chválim tento zámer, skvalitní to dostupnosť zdravotnej starostlivosti 
a zhodnotí sa majetok mesta.  

- je to posun v štandarde a kvalite poskytovania starostlivosti.  
 

MUDr. Tkáč- som zodpovedný za chod pediatrie, chcem sa opýtať  bolo prejednané na vedení 
nemocnice, mňa tiež oslovili či si to viem predstaviť, že by to išlo na detskom oddelení, 

- súhlasil som s tým s takým otáznikom, aj keď nemáme atestovaného pediatra.  
- neviem či mesto jedná o personálom obsadení, 
- ak chceme zabezpečiť pediatriu aby fungovala ďalej, nechcel by som aby sa rozbili 

ambulancie obvodné, 
- počúvam zákulisné diskusie kto to má prevádzkovať, 
- je málo pediatrov ktorí by mohli nastúpiť,  
- sú jednania medzi obvodnými pediatrami ?  
- nerád by som ostal mimo,  lebo poznám ich robotu za tie roky čo tu robím, 
- škoda by bola keby odišli.   

 
p. Čurilla- p. doktorka Raková zomrela, a nemocnica prevzala jej karty, jej obvod, ani 
v zákulisí ani v zápise sa neriešilo s lekárkami.  

- šum asi vznikol na základe toho, že obvod po úmrtí doktorky Rakovej prevzala 
nemocnica, 

- nemocnica karty zabezpečila aby sa o deti postarané, 
- uvažuje sa nad novým lekárom,  
- nedochádza k narušeniu vzťahov alebo k zmene obvodov, 
- spolupráca je s nemocnicou dobrá, 
- nemocnica sa snaží udržiavať dobré vzťahy so obvodnými ambulanciami.  

 
MUDr. Tkáč- zostali tie karty voľné, je to malý obvod, jeden lekár sa tam neuživý,  

- ide o to aby sme splnili tieto požiadavky, 
- nebol som informovaný zo strany vedenia,  
- pýtam sa či je niečo nové alebo to zostáva na mŕtvom bode.  

 
JUDr. Budziňáková -  je to náhoda, že tieto dve veci sa udiali naraz,  

- uzávierka tejto výzvy je  20. decembra tak vyhodnotenie bude r. 2019 
- kým spravíme verejné obstarávanie  tak v 2020 prichádza do úvahy realizácia 
- 12 mesiacov má potom nemocnica aby spustila prevádzku pediatrickej ambulancie.  
- dovtedy zatestujú doktorky v rezidentskom programe.  

 
MUDr. Tkáč- máme rezidentsky, bol by som rád keby ostala nejaká robiť na oddelení, 

- máme možnosť niekoho nájsť.  
- ambulanciu po doktorke Rakovej treba robiť momentálne.  

 
JUDr. Budziňáková- toto mi tu neriešime, to je naozaj vec nemocnice.  
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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 
 
Mgr. Drahomirecký – pristúpili sme k vyhodnoteniu návrhov zmluvy spoločnosti Levotec, 
a konštatujeme, že tak návrh nájomnej aj investičnej zmluvy splnil kritéria vyhlásené 
v obchodnej verejnej súťaži,  
navrhujeme vyhodnoť a prijať: 

- návrh nájomnej zmluvy spoločnosti Levotec pre mesto najvhodnejší,  
- návrh investičnej zmluvy spoločnosti Levotec pre mesto najvhodnejší, 
- schváliť nájom časti pozemkov v hnedej priemyselnej zóne.  

 
 

10. Rôzne 
 

11. Interpelácie poslancov 
 

MUDr. Súráková – chcem poďakovať zástupkyni primátora mesta aj všetkým poslancom 
mestského zastupiteľstva.  

 

12. Záver 
 
Zástupkyňa primátora mesta Levoča JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala poslancom MZ 
za účasť a ukončila 42. zasadnutie MZ.  
 

 


