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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 18. decembra 2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Kamil Tomaškovič 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 2. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatoval uznášaniaschopnosť. Navrhol členov návrhovej  
komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľa. Oboznámil prítomných s programom 
podľa pozvánky a vyzval poslancov na možnosť doplnenia programu.   
 
 
Ing. Vilkovský, MBA - navrhujem vyňať bod- právne služby VO, a presunúť ho do 
februárového zastupiteľstva. 
 
p. Čurilla – dávam poslanecký návrh presunúť bod 7 za bod 15. 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 19 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ  Miroslava Čurillu presunúť bod 7 za bod 15 . 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
p. Kravecová- dávam poslanecký návrh aby sa mestské zastupiteľstvo vysielalo v priamom 
prenose.  
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 18 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej vysielať živé vysielanie 
zastupiteľstva.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 
JUDr. Murín- dávam poslanecký návrh zrušiť a vynechať bod 10. 
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  1 zdr. 3 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína zrušiť bod programu 
10.  Odôvodnenie: Nepoznanie resp. vyžiadanie dokumentov týkajúcich sa personálnej 
a organizačnej štruktúry VNsP Levoča, a.s. , jej dozornej rady, listín a všetkého, čo je 
potrebné k lepšej predstave o jej chode, činnosti a zároveň možnosti lepšieho pochopenia 
voľby/odvolania jej členov.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ po úprave.  
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  15 proti  0   zdr  1   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Jaroslav Kramarčík, 
PaedDr. Ľubomír Repaský 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
  
   
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Čajová, Miroslav Dunčko 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
Mgr. Kučka – vykonal kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia MZ. Všetky uznesenia sú 
splnené. 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
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3. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Ing. Vilkovský, MBA- chcem, aby sme prešli všetky majetkovo právne veci naraz a diskusia 
bude k tomu na záver.  
- schvaľujeme jednotlivé body na záver po diskusii.  

Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.  
 
JUDR. Papcun – chcem sa opýtať, v akom štádiu sú strešníky VSD,  

- v akom štádiu je projektová dokumentácia a zmluva s realizátorom projektu.  

Ing. Pitoráková- máme zmluvu o dielo na dočasné riešenie.  
- zmluva je na 12 500 eur približne, predpoklad na strešníky je 5 000 eur cca.  

JUDr. Papcun- máme už aj zmluvu? 
 
Ing. Pitoráková- áno, stavba je už aj v realizácii.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- môj návrh je, aby sme tento bod neprejednávali.  
 
p. Kravecová- nie je to ulica Slavkovská, ale Predmestie, 

- p. Pušková nemôže pozemok kúpiť, lebo oni vystupujú z neho na ulicu a nemôžeme 
im to predať, keď je to verejné.  
 

Mgr. Drahomirecký- to je meno stavby.  
 
p. Kellner- riešenie p. primátora sa mi zdá dobré riešenie.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- len ja nemôžem dať návrhy.  
 
p. Kellner-  som za trvalé riešenie, aby tá ulica bola skrášlená.  
 
JUDr. Papcun- súhlasím, radšej to stiahnime, dávam návrh, aby sa o tomto bode nehlasovalo.  
 
JUDr. Murín- na začiatku sme schválili program, do budúcna takéto stiahnuté body treba 
predísť.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- ale to sú majetkovoprávne veci, ktoré môžu sa vyskytnúť.  
 
p. Lorko – je možné,  aby predkladateľ vzal spať návrh, ktorý predkladal.  
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 19 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ  JUDr. Pavla Papcuna aby MZ na dnešnom 
zasadnutí nerozhodovalo o schválení kúpy nehn. majetku v lokalite u. Kláštorská v K.Ú. 
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Levoča, a to 2 kusov podperných bodov (1xDPB, 1x JPB) vrátane časti NN nadzemného 
vedenia v dĺžke 257 m a oceľových strešníkov v počte 5 kusov, od spol. VSD, a.s. pre mesto 
Levoča za kúpnu cenu spolu 7,00 Eur za účelom prevádzkovania verejného osvetlenia na 
uliciach Kláštorská a Žiacka v Levoči.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste v k. ú. Levoča, a to pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 6678/16 – tr. tráv. porast, s výmerou 1016 m2 a pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 6678/17 – tr. tráv. porast, s výmerou 281 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade geometrického plánu č. 67/2018, vyhotoveného dňa 9.10.2018, 
geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 15.10.2018, od pozemku parc. č. 
KN-C 6678/9 – tr. tráv. porast, s výmerou 3036 m2, od Štefana Labudu, rod.  
, nar. , bytom: Levoča, , pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za 
kúpnu cenu 4 eur/m2 za pozemok parc. č. KN-C 6678/16 a 12 eur/m2 za pozemok parc. č. 
KN-C 6678/17, za účelom výstavby stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – 
Levočská Dolina, III. etapa“.  
T: 31.12.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2 , t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Renátu Tománkovú, rod. 
, nar. , trvale bytom ,  054 01 Levoča, SR, za 
kúpnu cenu 14 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: 

- MZ zrušilo uznesenie, ktorým bol schválený predaj prevádzaného pozemku formou 
obchodnej verejnej súťaže a podmienky súťaže, z dôvodu, že mestom vyhlásená 
obchodná verejná súťaž na predaj prevádzaného pozemku bola dlhodobo neúspešná;          

- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku, 
ktorého vlastníkom je blízka osoba žiadateľky (príbuzný v priamom rade – žiadateľkin 
syn);   

- prevádzaný pozemok t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.          
T: 31.5.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Železničný riadok – parc. č. KN-C 1620/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 68 
m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Jozefa Kamenického, rod. 
, nar.  a Vieru Kamenickú, rod. , nar.  obaja 
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: 

- žiadatelia užívajú prevádzaný pozemok ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu s mestom 
Levoča;  

- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve 
nehnuteľností, ktorých sú žiadatelia bezpodielovými spoluvlastníkmi a to: pozemku parc. 
č. KN-C 1620/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m 2 a stavby garáže s. č. 3078 na tomto 
pozemku postavenej a tiež bytu č. 1 v bytovom dome s. č. 1141 postavenom na pozemku 
parc. č. KN-C 1622 a podielu priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 1622;  

- prevádzaný pozemok  t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.     

Obsahom kúpnej zmluvy bude ustanovenie o tom, že dňom nadobudnutia účinnosti Kúpnej 
zmluvy zanikne Nájomná zmluva č. 4186/06/123 zo dňa 26.04.2006 v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 10.09.2009. 
T: 31.5.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  0 proti  6   zdr 11  nehl. 1  = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Slavkovská, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou cca. 6 
m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Máriu 
Puškovú, rod. , nar. , bytom: , Levoča, 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 
žiadateľka má zámer pozemok zastavať žumpou, na ktorú bude napojený rodinný dom s. č. 
877, postavený na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na pozemku parc. č. KN-E 1200/2, 
ktorého je žiadateľka spoluvlastníčkou v podiele 2/12-iny, výstavbou žumpy si vyrieši svoj 
súčasný problém s hygienou.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  1 proti  9   zdr   9 nehl. 0  = neschválené 
 
MZ neschvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – časť parcely č. KN-
C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre Jozefa Vanča, rod. , nar.  a Gabrielu 
Vančovú, rod. , nar. , obaja trvale bytom , 054 01 
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Levoča, SR 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 
stavbou prístrešku pre automobily (nezapísanej v katastri nehnuteľností) v spoluvlastníctve 
kupujúcich. Kupujúci zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.5.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  18 proti  0   zdr   1 nehl. 0   
  
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
Fedorkin jarok – časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 40 m2 podľa 
geodetického zamerania, pre Jozefa Vanča, rod. , nar.  a Gabrielu 
Vančovú, rod. , nar. , obaja trvale bytom , 054 01 
Levoča, SR, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,24 eur /m2 / mesiac v súlade s Článkom 
22, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a 
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 tom, že predmetný 
pozemok je zastavaný stavbou prístrešku pre automobily v spoluvlastníctve nájomcov, 
nezapísanej v katastri nehnuteľností. Nájomcovia zabezpečia vypracovanie geodetického 
zamerania na vlastné náklady. 
T: 31.5.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – časť parcely č. KN-C 
6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 50 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre Jozefa Vanča, rod. , nar.  a Gabrielu 
Vančovú, rod. , nar. , obaja trvale bytom , 054 01 
Levoča, SR 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 stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich a to: 
- stavebnými úpravami, ktoré sú súčasťou rekreačnej chaty s. č. 2085 – vstup do chaty, 
prestrešenie; 
- časťou drobnej stavby s. č. 2084 využívanej ako prístrešok na posedenie a na uskladnenie 
dreva; 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve. Kupujúci zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na 
vlastné náklady. 
T: 31.5.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  17 proti  0   zdr   0 nehl. 1  
 
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 17 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 15.02.2018, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
Levočské Lúky - časť parcely č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 83 m2, pre p. 
Marcelu Horváthovú, rod. , nar. , trvale bytom , 
05401 Levoča, SR a to tak, že toto uznesenie sa doplní o nasledovné:  
Kupujúca zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach, s dobou splácania 3 roky a s výškou 
mesačných splátok určených ako podiel celkovej výšky kúpnej ceny a 36 mesiacov.   
T: 31.01.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zámeny nehnuteľností v lok. ul. G. 
Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1015 m2, 
ktorého spoluvlastníkom je Marek Ondro, rod. , nar. , bytom 
, Levoča, v podiele 1/3-ina, za časť pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., 
s výmerou (cca 38 m2) podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť mesto na vlastné 
náklady a ktorého vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 00329321 v celosti. Po zámene 
vlastníkom pozemku parc. č. KN-E 2621/3, v podiele 1/3-ina sa stane mesto Levoča 
a vlastníkom časti pozemku parc. č. KN-C 1865/1 v celosti sa stane p. M. Ondro, bez 
finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, ktoré umožňuje schváliť tento zámer zámeny pozemkov z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že p. M. Ondro sa o časť pozemku 
parc. č. KN-C 1865/1 stará tým, že ho pravidelne kosí a udržiava, aby nevznikli skládky 
domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č. KN-E 2621/3 do svojho 
vlastníctva si majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi stavbami, a to pod miestnou 
komunikáciou na ul. G. Haina a v školskej záhrade v areáli Materskej školy na ul. G. Haina a 
tento nadobudne pozemok bez finančného vyrovnania, pričom jeho výmera je väčšia ako 
výmera pozemku, ktorý nadobudne p. Ondro.    
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky  sv. Jakuba v Levoči - špecifikácia: 
- PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 
hrebeňová; 
- spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; 
- farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika; 
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 schvaľuje tieto podmienky súťaže: 

a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 0,10 eur/ks; 
b) platba kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami; 
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c) akceptácia záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na 
svoje nebezpečenstvo vzniku škody.   

d) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, 
ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa schváleného 
harmonogramu zasadnutí MZ; 

e) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ a s poznámkou 
„NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo poštou 
na adresu  MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

f) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
g) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
h) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie 

návrhov len so  súhlasom mesta; 
i) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto 

oznámi na  internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom 
bol návrh prijatý; 

j) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
k) 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: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 

MZ schvaľuje zámer prenajať nehnuteľnosť v lok. Javorina - Marčulina, k. ú. Levoča, a to 
časť pozemku parc. č. KN-E 6491/1 – lesný pozemok s výmerou cca. 100 m2 podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady, pre Združenie 
turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, na dobu určitú 20 
rokov, za nájomné 0,30 eur / m2 / rok na účel výstavby turistickej rozhľadne a jej bezodplatný 
prevod do vlastníctva mesta po uplynutí doby nájmu. 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Samoobslužná umyvárka Levoča“  zriadenie 
vecného bremena v prospech spoločnosti ReFriX, s. r. o., IČO: 45 403 741, so sídlom: Pod 
traťou 9, 060 01 Kežmarok ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na 
zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2351/12, 

parc. č. KN-C 2352/1 a parc. č.  KN-C 2358/3 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie kanalizačnej 
prípojky v rozsahu podľa geometrického plánu č. 64/2018 vyhotoveného dňa 01.10.2018 
Ing. Petrom Garnekom  - GEODET, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 
2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 10.10.2018 pod č. G1-312/18;   
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- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách kanalizačnej prípojky; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe  vo výkone jeho práv z vecného bremena, 

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: 31.5.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 

MZ schvaľuje uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 ako Objednávateľom a spol. MAPA Slovakia 
Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, SR, IČO: 45 325 600 ako  Poskytovateľom. 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú tri roky, pričom ak počas doby trvania zmluvy 
nedôjde k jej ukončeniu zmluvnými stranami, doba trvania zmluvy sa automaticky predlžuje o 
ďalší rok až do doby jej ukončenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zmluvu je zároveň 
možné ukončiť písomnou výpoveďou i bez udania dôvodu. 

V zmysle tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa nasledovné 
služby: 
a) Poskytnúť sublicenciu k Dielu v dohodnutom rozsahu podľa tejto zmluvy. 
b) Poskytnúť prístup na svoj server, prostredníctvom ktorého bude Dielo sprístupnené v 

zmysle tejto zmluvy. 
c) Implementovať a importovať digitálne mapy a databázy dodané Objednávateľom tak, aby 

sa dali prehliadať vo forme sprístupnenia Diela v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy. 
d) Zaškoliť zamestnancov Objednávateľa v priestoroch jeho sídla. 
e) Prostredníctvom Diela sprístupniť Objednávateľovi elektronické služby katastra v správe 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 
f) Vykonať jedenkrát ročne aktualizáciu digitálnych máp a databáz dodaných 

Objednávateľom (ďalej v texte aj ako „aktualizácie Diela“). Pre vylúčenie pochybností sa 
v zmysle tejto zmluvy rozumie pod pojmom aktualizácia Diela, výlučne taký zásah do 
Diela, ktorý nie je updatom, zmenou ani rozšírením Diela. 

g) V prípade osobitného písomného dojednania uskutoční Poskytovateľ 
update/zmenu/rozšírenie Diela, pričom cena takejto úpravy diela, bude dojednaná vždy 
osobitne. Pre vylúčenie pochybností sa v zmysle tejto zmluvy pod pojmom update diela 
rozumie akékoľvek nasadenie novej funkcionality alebo zmena existujúcej funkcionality 
alebo iné spracovanie alebo akákoľvek iná úprava alebo zmena Diela oproti Prílohe č. 1 
(ďalej aj „update Diela“). 

Objednávateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje: 
a) Dodať v zmysle tejto zmluvy Poskytovateľovi na vlastné náklady a zodpovednosť digitálne 

mapy a databázy bez právnych a faktických vád a to ako k začatiu poskytovania služieb tak 
aj jedenkrát ročne k vykonaniu aktualizácie Diela.  

b) Zabezpečiť si na vlastné náklady a zodpovednosť doménu, prostredníctvom ktorej budú 
vykonávané služby Poskytovateľa.  
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c) Uhradiť Poskytovateľovi za riadne odovzdané služby dojednanú odmenu vo výške 748,80 
eur ročne s DPH. 

T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0  nehl.  2 
 

MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov medzi Mestom 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 ako Prevádzkovateľom 
a spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, SR, IČO: 
45 325 600 ako Sprostredkovateľom. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania Zmluvy 
o poskytovaní služieb a jej predmetom je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom 
spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok a v rozsahu 
dohodnutom v tejto Zmluve.  
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 
2/827/119/C – TZ – 1. PP Športovcov 8 (kocka) – umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 
3222 v objekte súp. č. 982, v obstarávacej cene 112 298,72 eur, oprávky 468 eur; 
v zostatkovej cene 111 830,72 eur do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: 
Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052 s účinnosťou od 01.01.2019. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

4. Zmena rozpočtu č. 6 na rok 2018 
 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Prezentácia tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Vilkovský, MBA - musíme urobiť zmenu, aby to bolo v poriadku ,čo sa týka škôl. 
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UZNESENIE č. 24 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, 6/d mesta Levoča na 
rok 2018 

Hl. za  19 proti  0  zdr   0 nehl. 0   
 

MZ  schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, 6/d mesta Levoča 
na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, 6/d mesta Levoča na 
rok 2018 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ  schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu nasledovne: 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena po zmene 

kamerový systém 2 500   2 500 

Projektová dokumentácia 28 230   28 230 

Kostol sv. Jakuba - veža 24 280   24 280 

Kostol sv. Jakuba  20 000   20 000 

Košická ul. Č. 26 II. Etapa 10 000   10 000 

Prístupový chodník/schodisko Pod vinicou 16 000   16 000 

Autobusové zastávky Lev. Lúky 31 820 3 000 34 820 

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 

Ruskinovská ulica (cesta, VO) 145 479 -6 000 139 479 

Modernizácia zberného dvora 7 461   7 461 

Príspevok pre TS 19 199   19 199 

Príspevok pre TS Dendrologický plán 6 150   6 150 

Detské ihrisko Žihadielko 6 000   6 000 

Príspevok pre TS  66 424   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 2 238   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 

Železničný riadok - cesta - garáže 2 521 3 000 5 521 

Zariadenie pre seniorov 27 187   27 187 
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 Spolu 670 299 0 670 299 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 

5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 
2020-2021 

Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Prezentácia tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Vilkovský, MBA- chcem Vás upozorniť , že v priebehu mesiaca január spravíme 
s vedúcim oddelenia finančného takú prezentáciu, kde sa viac dozviete o tvorbe rozpočtu, 
o kapitálových príjmov, bežných výdavkoch.  
- Chcem, aby tam boli aj členovia finančnej komisie.  
- môže sa upravovať ešte rozpočet, 
- rok 2019 môže priniesť aj to, že sa to bude možno aj 6 krát meniť.  

MUDr. Suráková- odznela úvaha, 13 % pôjdu hore podielové dane.  
- forma riešenie ako vykryť tieto peniaze.  

Mgr. Kamenický- znížili sme výdavky na tovary a služby, r. 2019 budú údržby nižšie  na úkor 
miezd.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- zákon hovorí o výraznom zvýšení platov vo verejnej a štátnej služby, 
my ako mesta sa s tým musíme vysporiadať, 
- nárast podielových daní nebude taký vysoký, aký je nárast platov, 
- v niektorých profesiách je to až 30 – 40 % 
- nevyváženosť pre rok 2019, musíme dať ľuďom, na čo majú nárok.  
- s tým sa musia vysporiadať všetky organizácie štátneho sektora. 

PhDr. Mgr. Cvoliga-  výnos z dane príjmov je tam ako je naplánované, alebo je tam nejaká 
rezerva? 
 
Mgr. Kamenický- nie je tam žiadna rezerva, je to tam absolútne na doraz.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- už v priebehu mesiaca február zrejme bude úprava rozpočtu.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- čo sa týka miezd, nie sú to len mzdy úradníkov, ale aj sociálne služby, 
opatrovateľské služby, mestská polícia, 
- čo sa týka platových tried, zo 14 tried sme šli na 11 tried, a posledné platové triedy šli až 

37 % hore, skok na minimálne mzde urobí svoje.  

Mgr. Kamenický- priemerná valorizácia nebola ani 3 % , 
 
Ing. Vilkovský, MBA- máme ľudí, ktorí sú v tabuľkách mestského úradu, ale tam patria aj 
opatrovateľky, ktoré majú základné mzdy a tam je ten nárast 40- 47 % . 
 
PaedDr. Repaský-  štátu sa darí, a má to dopad aj na samosprávy.  
 
Mgr. Kamenický- rast podielových daní je vysoký, ale tá valorizácia zhltne veľkú časť.  
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PhDr. Mgr. Cvoliga- valorizáciu nemáme v rukách my, 
- predstaviť na prezentácii aj príjem na TKO, výdavky na TKO, prepoj bežných príjmov 

a výdavkov.  

JUDr. Rusnáčiková- rozpočet je zostavovaný v súlade s platnou legislatívou, v nadväznosti na 
vývoj ekonomiky,  
- je tam aj stanovisko Ministerstva financií k štátnemu rozpočtu, stanovisko Národného 

kontrolného úradu k makroekonomickému vývoju, nadväznosť na rozpočty územnej 
samosprávy, kde štát počíta , že obecné samosprávy budú zapájať vlastné prebytky 
hospodárenia a vlastné zdroje hospodárenia mimorozpočtové na krytie investičných akcií, 

- je dôležité hľadať daňové medzery, lebo rozpočet je na strane príjmov napätý,  
- máme nízky príjem z dane z nehnuteľnosti, 
- máme nízky podnikateľský sektor, 
- využívať eurofondy, a na to potrebuje mesto finančné zdroje na spolufinancovanie., 
- rozpočet je napätý, 
- odporúčame schváliť rozpočet na rok 2019 a vziať na vedomie výhľadový rozpočet.  

 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020a 2021 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 

MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020a 2021 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020a 2021 

Hl. za  19 proti  0   zdr    nehl. 0   
 
MZ  schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020a 
2021 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020a 2021 

Hl. za  19 proti  0   zdr 0   nehl. 0   
 
MZ schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru vo výške 410 907 eur 

 Účel suma 
Chodník - predmestie 59 800 
VO Probstnerova cesta 231 107 
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho 120 000 
Spolu 410  907 

T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 29 
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2019 s výhľadom na roky 2020a 2021 

Hl. za  19 proti  0   zdr  0  nehl. 0   

 

MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 42 700 eur nasledovne: 

 Účel suma 

Kostol sv. Jakuba  28 700 

Za sedriou - cesta 14 000 

 Spolu 42 700 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 

6. Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby a fyzickej  

 
 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.  
 
Mgr. Kamenický - schvaľuje sa výška dotácie na žiaka 
- dotácia na žiaka korešponduje s tým, aká je prognóza MF SR v rámci podielových daní.  
- schvaľuje  len školské zariadenia, kde sú podielové dane.  

 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   

MZ berie na vedomie, že k zmene prílohy č.1  VZN č9/2017  v stanovenej lehote  neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 

T: ihneď         Z: Mgr. Džuganová 
                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 
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Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   

MZ schvaľuje zmenu prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby podľa predloženého 
návrhu. 
T: december 2018        Z: Mgr. Džuganová 
             Mgr. Kučka  
                

7. Plán práce MR a MZ na rok 2019 
 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2019 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T : 31. 12. 2018           Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Kučka 
 
 

8. Návrh na schválenie odvolania a informácia o voľbe zástupcu 
mesta v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Podtatranská 
vodárenská spoločnosť, a. s. 

 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a informácia o voľbe zástupcu mesta v Dozornej 
rade obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Hl. za  17 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ schvaľuje odvolanie JUDr. Lýdie Budziňákovej z funkcie člena Dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36485250 so sídlom 
Hraničná 662/17, Poprad. 
T: 31. 12. 2018                                   Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Kučka 
                 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a informácia o voľbe zástupcu mesta v Dozornej 
rade obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Hl. za  18 proti  0   zdr 0   nehl. 0   
 

MZ berie na vedomie voľbu Ing. Miroslava Vilkovského, MBA, primátora mesta Levoča 
ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO: 36485250 so sídlom Hraničná 662/17, Poprad. 
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T: 31. 12. 2018                                   Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Murín - chcem poprosiť vedúcich oddelení, nakoľko podľa rokovacieho poriadku by sa 
materiály predkladať prehľadne, vecne, správne a terminologicky presne, 
- v stanovách spoločnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti je, že členom dozornej 

rady môže byť štatutárny zástupca alebo ním poverený zástupca, aj preto odôvodnenia 
tých návrhov by som poprosil do budúcna predkladať presne, aby sme v tom mali jasno.  

 
Ing. Vilkovský, MBA- mesto nie je zakladateľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, 
podľa zákona by sa zástupca mesta nemal ani voliť ani odvolávať MZ, mal by to byť 
automatický štatutár alebo jeho zástupca , 
- mesto je tam len akcionár, ale nie je zakladateľom, iné je to, kde je mesto zakladateľom.  

JUDr. Murín- keď sú nejaké stanovy, nech je celý výklad aký ma byť, aby sme aj my v tom 
mali prehľad.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- do budúcna, keď niekto bude končiť už sa nebude odvolávať, ale 
automaticky nastúpi iný človek.  
 
 

9. Informácia o vydaní doplnku č. 20 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča 
 

Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  

 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 20 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  17 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 

MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 11. 2018. 
T: 31. 12. 2018                                                                   Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 

10. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny 
a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta I, VZN mesta Levoča 
Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta II. 

 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- som za to, aby sa to riešila celá lokalita zmeny územného plánu aj táto 
oblasť Kežmarskej ulice.  
 
UZNESENIE č. 36 



17 
 

K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č. 16 – 
Kežmarská cesta I, VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta II. 

Hl. za  16 proti  0   zdr  0  nehl. 1   
 
MZ berie na vedomie: 
1.Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č. 16   
-  Kežmarská cesta II vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou 
osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294). 
 
2.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu  mesta 
Levoča, Zmeny a doplnky  -  Kežmarská cesta II, podľa § 22 stavebného zákona. 
3.Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 16   -  
Kežmarská cesta II  Okresným  úradom v Prešove podľa § 25 stavebného zákona  stanovisko 
OÚ Prešov OÚ-PO-OVBP1-2018/041101/0099656  zo dňa 08.10.2018. 
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č. 16 – 
Kežmarská cesta I, VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta II. 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0  nehl.  2 
 
MZ berie na vedomie, že k VZN mesta č.7/2018 Levoča, Zmeny a doplnky č. 16 – 
Kežmarská cesta II neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky. 
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky 
č. 16 – Kežmarská cesta I, VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta 
II. 

Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl.  2 
 
MZ schvaľuje: 
1. podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán mesta Levoča, Zmeny 
a doplnky č. 16   -  Kežmarská cesta II,  spracovaný Ing. arch.  Dušanom Hudecom,  
autorizovaným architektom SKA. 
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky 
č. 16 – Kežmarská cesta I, VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta 
II. 

Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl.  2 
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MZ schvaľuje podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 7/2018 ktorým sa 
podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky č. 16   -  Kežmarská cesta II,   schváleného uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Levoči  č. 38 zo dňa 18.12.2018 
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková 
              Mgr. Kučka 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky 
č. 16 – Kežmarská cesta I, VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 16 – Kežmarská cesta 
II. 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0  nehl.  0 
 
MZ žiada primátora mesta Levoča 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a 
stavebného zákona:  
 
1. zverejniť záväznú časť Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 16   -  
Kežmarská cesta II vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným 
obvyklým spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona, 

             

2. vyhotoviť o obsahu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 16   -  Kežmarská 
cesta II,  registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia 
o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby   Slovenskej republiky, 

       

3. označiť dokumentáciu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 16   -  
Kežmarská cesta II schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona, 

       

4. uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 16   -  Kežmarská cesta II   
v zmysle § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na stavebnom 
úrade v Levoči a  na Okresnom  úrade  Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky.   
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková 
              Mgr. Kučka 
 

11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 
 
 
JUDr. Rusnáčiková- v zmysle platnej legislatívy vyplývajú pre hlavného kontrolóra zákonné 
povinnosti -  vypracovanie stanoviska k rozpočtu mesta, k záverečnému účtu mesta a výročnej 
správy z kontrolnej činnosti, ktorá bude za rok 2018 predkladaná mestskému zastupiteľstvu 
vo Februári 2019, 
- útvar hlavného kontrolóra pracuje v oklieštenom režime,  
- predmetom kontrolnej činnosti bude nakladanie s verejnými zdrojmi na úseku 

preneseného výkonu štátnej správy a u finálnych kompetencií v školstve na ZŠ Štefana 
Kluberta,  

- pripravenosť na plnenie noriem právnych predpisov na ZŠ Gašpara Haina, 
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- vynakladanie verejných zdrojov na komunálne služby, 
- kontrola výdavkov na účely integrácie marginalizovanej skupiny, 
- informatizácia územnej samosprávy, 
- záväzky  a benefity  mesta z členských vzťahov ,z ktorých vyplývajú povinnosti pre 

mesto, 
- v zmysle legislatívy môžu aj poslanci aj primátor mesta ukladať kontrolórke ďalšie úlohy, 

ktoré vzhľadom na kapacitné možnosti nie je možné zvládnuť, 
- mojou úlohou je pracovať koncepčne,   

 
 
Ing. Vilkovský, MBA- chcem požiadať, aby sme prijali tento plán na rok 2019,  
- chcem Vás požiadať, aby sa útvar zameral na kontrolu plnenia dane z nehnuteľnosti, aby 

toto bola prvoradá úloha úradu hlavného kontrolóra, všetky ostatné úlohy počkajú.  
 
JUDr. Rusnáčiková- ja som robila  v roku 2015 podrobnú kontrolu miestnych daní 
a poplatkov, komplexnú, s dosť podrobnou správou, kde sú aj návrhy riešenia opatrení, 
- veľa opatrení boli aj prijatých, ako obstaranie ortofotomapy ,na základe ktorej sa robí 

upresnenie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti, 
- boli zmenené aj VZN o miestnych daniach,  
- tento proces je dlhodobý, aj pri tejto kontrole dane z nehnuteľnosti útvar hlavného 

kontrolóra ani správca daňovníka nie sme oprávnený vstupovať na pozemok . 
 
Ing. Vilkovský, MBA- ale sme oprávnený vstupovať do nášho majetku, ktorý my vlastníme, 
- dáme k dispozícii aj mestskú políciu.  

JUDr. Rusnáčiková-  majetkové oddelenie sa tým dlhodobo zameriava. 
 
Mgr. Drahomirecký- ulica Športovcov, Sadová, Lesná, Ovocinárska, Lúčna. 
 
Ing. Vilkoský, MBA-  mne nejde o zisťovanie využitia pozemkov, ale o využitie 
nehnuteľnosti a prenajímanie nehnuteľnosti na podnikateľské účely, z ktorých sa platí daň 
a využívajú sa na podnikateľské účely, kde je daň z nehnuteľnosti ďaleko vyššia,  
- tu vás žiadam vykonať túto kontrolu pred poslancami MZ v spolupráci s mestskou 

políciou, alebo vieme Vám poskytnúť súčinnosť aj finančná správa prostredníctvom 
daňového úradu Levoča, 

- môj zámer venovať sa nehnuteľnostiam, ktoré sa využívajú aj na podnikateľské účely, ale 
do mesta sa dostávajú len príjmy z užívania majetku ako bytov a rodinných domov.  

 
p. Kravecová- chcem poukázať na pár fin. nezrovnalosti  na mestskom kultúrnom stredisku 
a na základne škole Gašpara Haina, po týchto prešľapoch mali by sme byť oboznámení, nie že 
viac vedia občania ako poslanci mestského zastupiteľstva. 
 
Ing. Vilkoský, MBA- môžeme dať pripraviť materiál na februárové zastupiteľstvo.  
 
p. Čurilla- naše mesto je špecifické, na miestnych daniach sme slabí, 
- prijmime nepopulárne opatrenia na začiatku, čo sa týka výšky dane,  
- výšku miestnych daní nemáme na vysokej úrovni, ale ekonomická sila nie je taká silná 

ako pri iných mestách, 
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- prijímajú sa opatrenia v podobe zvýšenie sadzby dane,  
- sme za to, aby sme si spravili poriadok, aby každý platil dane, 
- môžeme využiť všetky prostriedky na to.  
 
JUDr. Rusnáčiková-  vyhľadávaciu povinnosť má daňové oddelenie, ono má vyhľadávať 
daňovníkov,  
- ja som im vyčistila daň z ubytovania, 
- dala som im všetky zložky na území mesta, ktoré poskytujú ubytovanie a ktoré neboli 

registrované mestom,  
- nedokážem skontrolovať všetkých podnikateľov, vždy sa to robí náhodným výberom 

a z toho sa vyvodia opatrenia,  
- nepokladám sa za kompetentnú kontrolovať všetky podnikateľské subjekty.  

Ing. Vilkovský, MBA- všetci Vám budú nápomocní pri tejto činnosti, finančné oddelenie, 
majetkové oddelenie, mestská polícia.  
 
JUDr. Rusnáčiková- kontrolór nie je od toho, aby zabezpečoval výkon, aby vyhľadával 
subjekty, ale aby hľadal spôsoby riešenia.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- ja som dal taký návrh, keď sa poslanci s tým stotožnia, súčinné Vám 
budú všetky oddelenia mestského úradu.  
 
JUDr. Rusnáčiková- ja si myslím, že bude stačiť ,ak sa vezmú výsledky z kontroly z roku 
2015 a prijať ďalšie opatrenia.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – hlasujeme o pláne práce s mojím návrhom zamerať sa na výkon 
výberu daní, ktoré sú príjmom mesta.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- sedmička sa presunie na jednotku, podľa poradia?  
 
Ing. Vilkovský, MBA- áno, všetko ostatné počká, nebudeme zvyšovať dane tým, čo platia 
a nebudeme mať prehľad kto mal zaplatiť a nezaplatil, 
- potom budeme sa zapodievať tým, či budeme zvyšovať dane, 
- aj keď nestihne ostatné úlohy, nič sa nedeje, 
- priorita bude táto úloha, všetky ostatné počkajú. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- o pol roka sa budeme pýtať kontrolórky či všetko splnila, zamerajme sa 
na výber miestnych daní, poprosím p. prednostu, aby vyriešil matriku, aby sa kolegyňa vrátila 
a aby sa spravila pracovná skupina.  
 
MUDr. Dzurňáková, MBA- mali by sa dodržiavať aj ďalšie kontroly. 
 
JUDr. Rusnáčiková- vezmime si správu z kontroly a prerokujme si ju a môžeme na 
februárovom zastupiteľstve navrhnúť ako osobitnú úlohu kontrolórovi kde si ustanovíme 
nejaké mantinely.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- nerozumiem, z čoho vzniká panika, 
- máme nízky výber majetkových daní, a keď sa chceme na tú úlohu zamerať, aby sa zvýšil 

výber majetkových daní pre mesto, tak sa tomu nebráňte, 
- vo februári môže byť menej bodov, 
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- nikto vás nebude perzekuovať , že ste nesplnili sedem bodov.  
 
JUDr. Rusnáčiková- tak je to dôvod na odvolávanie kontrolóra, ak sa nesplnia úlohy.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- tak pripravte na február ďalší materiál, koľko bodov zvládnete za prvý 
polrok, aby to nebol dôvodom na odvolávanie, 
- jedna úloha na začiatok a vo februári nech pripraví hl .kontrolórka, koľko toho stihne za 

prvý polrok, aby náhodou niekto nedal taký návrh.  
- poprosím hl. kontrolórku – pripravte si na február materiál, koľko toho stihnete za prvý 

polrok aby to nevyznelo, že každý chce dačo iné, ale sami to konštatujeme v rozpočte, že 
nenapĺňame určitú príjmovú časť rozpočtu.  

 
JUDr. Murín- rokovací poriadok umožňuje podľa § 10 ods. 5 – pokiaľ povaha uznesenia 
alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých 
bodoch navrhovaného uznesenia- dá sa to aj samostatne o každom bode.  
 
MUDr. Dzurňáková, MBA- ale my sme sa zaregistrovali a mali sme hlasovať. 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019  

Hl. za  10 proti  0   zdr   7 nehl.  1 
 

MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 
T: ihneď                  Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 

12. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 
 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie finančnej.: Predseda- Ing. Róbert 
Novotný, Členovia – Ing. Rastislav Sloboda, Ing. Marián Ferko, p. Jozef Gura, RNDr. 
Vladimír Adamkovič a PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga.  
 
p. Lorko- chcem sa opýtať kto je p. Gura. 
 
Ing. Vilkovský, MBA- riaditeľ slovenskej sporiteľne a aj starosta Vyšných Repáš.  
 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie finančnej                                                                                                 
Ing. Rastislava Slobodu.                                                                                                                                                                                                                                  
                               
                                                                                                             
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 43 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 
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Hl. za  15 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie finančnej                                                                                        
Ing. Mariána Ferka                                                                                        
                                                                                                                                                                                          
T: 20. 12. 2018                                                                      Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 

 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0  nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie finančnej                                                                                        
 Mgr. Jozefa Guru                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
T: 20. 12. 2018                                                                      Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 45 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr  1  nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie finančnej                                                                                        
RNDr. Vladimíra Adamkoviča                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
T: 20. 12. 2018                                                                      Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 46 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr  1  nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie finančnej                                                                                        
PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                   
T: 20. 12. 2018                                                                      Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie majetkovej: Predseda- JUDr. Pavol 
Papcun, Členovia – JUDr. Murín, JUDr. Pitoňák, PhDr. Ružbacká, MPH,  JUDr. 
Budziňáková,  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- chcem sa opýtať, podľa čoho sa zvolili počty členov komisií.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- mali sme sedenie a sme sa dohodli, že predsedovia navrhnú členov 
v tom počte, ktorý chcú mať, t. j. čo navrhli , o tých ľuďoch hlasujeme, 
- do budúcna sa počty členov môžu meniť,  
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- niekedy ,keď je sedem členná komisia je väčší problém, keď sa vám zídu traja členovia, 
komisia nie je uznášania schopná.  

 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   1 nehl. 0   
 
MZ  volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie majetkovej                                                                         
JUDr. Ľubomíra Murína,                                                                                                
 
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 

UZNESENIE č. 48 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ  volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie majetkovej                                                                         
JUDr. Františka Pitoňáka 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ  volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie majetkovej                                                                         
 PhDr Beatu Ružbacku, MPH 
                 
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 50 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ  volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie majetkovej                                                                         
JUDr. Lýdiu Budziňákovú 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie školstva a sociálnych vecí.  
Predseda- PaedDr. Repaský. 
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PhDr. Mgr. Cvoliga- navrhujem hlasovať en-bloc. 
 
Ing. Vilkovský, MBA- nie, už som to zažil aj tak na iných zastupiteľstvách.  
 
- Členovia- p. Kravecová, p. Ferková, p. Ogurčák, p. Košík, p. Mačugová, p. Tomalská Repaská.  

 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   1 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie školstva a sociálnych vecí                                                                    
Annu Kravecovú 

                                                                                                       
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie školstva a sociálnych vecí                                                                    
Mgr. Ivetu Ferkovú 

                                                                                                       
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr   1 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie školstva a sociálnych vecí                                                                    
Mgr. Ladislava Ogurčáka 

                                                                                                       
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 54 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie školstva a sociálnych vecí                                                                    
Mgr. Jána Košíka 

                                                                                                       
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
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MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie školstva a sociálnych vecí                                                                    
Mgr. Valériu Mačugovú 

                                                                                                       
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie školstva a sociálnych vecí                                                        
Mgr. Štefániu Tomalskú Repaskú 

                                                                                                       
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia a dopravy: Predseda- p. Kellner, Členovia- p. Mlynár, p. Brincko, p. 
Kováč, p. Paľonder, p. Kolečanyi, p. Škotko. 
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy                                                                                                        
Ing. Jána Mlynára                                                                               
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0   
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy                                                                                                        
Mgr. Miroslava Brincka                                                                                
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 59 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr   0 nehl. 2 
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MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy                                                                                                        
Ing. Jozefa Kováča 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 60 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy                                                                                                        
Tomáša Paľondera 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

UZNESENIE č. 61 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  16 proti  0   zdr   1 nehl. 1 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy                                                                                                        
Stanislava Kolečányiho 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy                                                                                                        
Mareka Škotka 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie športu a mládeže: Predseda- p. Dunčko. 
Členovia – p. Kramarčík, p. Kedžuch, p. Kašper, p. Trnka.    
 
MUDr. Suráková- dávam návrh do tejto komisie p. Malíka.  
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr  1  nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie športu a mládeže 
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Mgr. Jaroslava Kramarčíka                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  17 proti  0   zdr  1  nehl. 0 
 
 

MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie športu a mládeže 
Mgr. Michala Kašpera 
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie športu a mládeže 
Dávida Kedžucha 
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie športu a mládeže 
Václava Trnku 
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie kultúry, cestovného ruchu a rozvoja 
mesta: Predseda- p. Chalupecká, Členovia –  p. Čajová, p. Kašper,  p. Jeseňák, p. Petróci, p. 
Kočiš, PhDr. Novotná.  
 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu 
a rozvoja mesta                                                                                                     
Šimona Jeseňáka, MA,                                                                                             
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
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UZNESENIE č. 68 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu 
a rozvoja mesta                                                                                                     
Mateja Petrociho, MSc,                                                                                             
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
UZNESENIE č. 69 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  15 proti  0   zdr   1 nehl. 2 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu 
a rozvoja mesta                                                                                                     
Mgr. Michala Kašpera                                                                                             
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu 
a rozvoja mesta                                                                                                     
Mgr. Jozefa Kočiša 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   1 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu 
a rozvoja mesta                                                                                                     
Mgr. Andreu Čajovú 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
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UZNESENIE č. 72 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  19 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za členov komisie kultúry, cestovného ruchu 
a rozvoja mesta                                                                                                     
PhDr. Máriu Novotnú 
                                                                                                               
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

Ing. Vilkovský, MBA- prečítal mená členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta: Predseda- p. Čajová, Členovia – JUDr. Murín, p. 
Kravecová.   

 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr  1  nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta                                                                                                                
JUDr. Ľubomíra Murína (nezávislý kandidát)  
                                                                        
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 

 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  18 proti  0   zdr   1 nehl. 0 
 
MZ volí s účinnosťou od 20. 12. 2018 za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta                                                                                                                
 Annu Kravecovú (Slovenská národná strana). 
 
T: 20. 12. 2018                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

     Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

12 .Rôzne 
 
p. Kravecová- dávam poslanecký návrh, aby sa mestské zastupiteľstvo vysielalo v priamom 
prenose.  
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Ing. Vilkovský, MBA - dá sa to technicky urobiť? 
 
p. Koršňák – dá sa to, finančné to nebude náročné.  
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 18 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej vysielať živé vysielanie 
zastupiteľstva.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 

13. Interpelácie poslancov 
 

 
1. Interpelácie poslankyne MZ Anny Kravecovej : 

 
- Vyčistiť potok na Slávkovskej ulici do konca kalendárneho roka, lebo je maximálne 

zaplnený odpadom a ohrozuje životné prostredie občanov. Nebol čistený počas roka ani 
raz.   
T: 31.12.2018       Z: Mgr. Minďaš 
                       Mgr. Kučka 

 
2. Interpelácie poslankyne MZ MUDr. Jany Surákovej: 

 
- Poprosím, aby na Levočskej doline bolo osadné zrkadlo pri hlavnej ceste, ktoré bolo 

rozbité.  
T: 31.01.2019       Z: Mgr. Mindaš 
             Mgr. Kučka 
                 
3. Interpelácie poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína:  

 
- Stavebná prevádzkareň, s.r.o. : 

1. Zakladateľská listina + všetky zmeny 
2. Stanovy + všetky zmeny 

- Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. : 
1. Zakladateľská listina + všetky zmeny 
2. Stanovy + všetky zmeny 

- Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s. 
1. Zakladateľská  zmluva/listina 
2. Stanovy 
T: 15.01.2019    Z: Zástupcovia jednotlivých inštitúcií, JUDr. Babejová 
           Mgr. Kučka 
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4. Interpelácie poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: 

 
- Žiadam riaditeľa Mestských lesov o zaslanie/predloženie lesnej hospodárskej evidencie za 

rok 2017, a ako prebieha plnenie v roku 2018 pokiaľ má k tomu vyhotovený prehľad.  
Keďže  na rok 2018 sa bude vypĺňať až vo februári 2019, poprosím o čiastkové 
informácie. Žiadam tieto informácie za všetky lesné celky, ktoré podnik obhospodaruje.  
T: 15.01.2019       Z: Ing. Tancar 
             Mgr. Kučka 
 

 
5. Interpelácie poslanca MZ MUDR.. Pavla Ščurku: 

 
- 1 x ročne čistenie potoka v lok. Levoča Závada 
- Osadenie svietidla na stĺpe osvetlenia v lokalite Levoča- Závada.  

T: 31.01.2019       Z: Mgr. Minďaš 
             Mgr. Kučka 

 
 
 

14. Záver 
 
 
Primátor mesta Ing. Vilkovský, MBA poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil 2. 
zasadnutie MZ. 
 
 
 
 
 
 


