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Mestská rada v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 14 

zo 14. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  15. decembra 2020 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR  

Hl. za  5 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľuje program zasadnutia Mestskej rady. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za 5 proti  0 zdr    0  
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, JUDr. Pavol Papcun. 
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 1 k poistnej zmluve č. 411 025 100 
uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie 
Majstra Pavla 4/4, Levoča ako poisteným a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s., 
IČO: 00 151 700, so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na poistenie majetku 
mesta a zodpovednosti za škodu s dojednaním poistenia takto:  
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v 

zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu 43 068 
248 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, 
víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
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a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, 
s výnimkou povrchového  poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, 
t. j. estetické poškodenie)   na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 

3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a 
prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) 
na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 

4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri 
poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, 
záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, 
stožiarov alebo iných  predmetov); 

5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím alebo 
indukciou na elektrických alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 

6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku 
krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  

7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo 
iných  predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  

8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“) – na poistnú sumu 20 000 € na 
prvé riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica 
a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha 
snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež v mieste poistenia;  

10.peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 

11.sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom 
riziku rozbitie; 

12.zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 

Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo 
elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri 
preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   

Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, vandalizmus 

(vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  
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Začiatok poistenia: 01.02.2021 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2021 do 31.01.2023 
Výška  poistného:   8 559,82 €/rok , s platením polročne: 4 279,91 €/polrok  

Uzavretie dodatku je zo strany poisťovne podmienené skutočnosťou, že do 31.01.2021 
škodovosť na poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom 
Levoča a poisťovňou nedosiahne 60% poistného. 
T: 01.02.2021 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Poistnej zmluvy medzi mestom Levoča, IČO: 
00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako poisteným a poisťovňou: 
Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s., IČO: 00 151 700, so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 
74 Bratislava na poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu s dojednaním poistenia 
takto:  
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v 

zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu 43 068 
248 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, 
víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, 
s výnimkou povrchového  poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, 
t. j. estetické poškodenie)   na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 

3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a 
prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) 
na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 

4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri 
poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, 
záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, 
stožiarov alebo iných  predmetov); 

5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím alebo 
indukciou na elektrických alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 

6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku 
krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus; na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  

7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo 
iných  predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  
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8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“)  - na poistnú sumu 20 000 € na 
prvé riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica 
a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha 
snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež v mieste poistenia;  

10.peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 

11.sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom 
riziku rozbitie; 

12.zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 

Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo 
elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri 
preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   

Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, vandalizmus 

(vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  

Začiatok poistenia: 01.02.2021 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2021 do 31.01.2023 
Výška  poistného:   11 948,63 €/rok , s platením polročne: 5 974,31 €/polrok  

Uzavretie poistnej zmluvy je podmienené skutočnosťou, že do 31.01.2021 škodovosť na 
poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom Levoča 
a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s. , dosiahne 60% poistného. 
T: 01.02.2021 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta 
Levoča na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 
a 2023. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na 
roky 2022 a 2023. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť použitie dlhodobého úveru vo výške 329 647 eur nasledovne: 

 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 129 652 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
IBV Krupný jarok 102 585 
 Spolu 329 647 

T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 10 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 313 980 eur 
nasledovne: 

Účel  suma 
PD 20 000 
automobil 13 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 
Priechody pre chodcov 5 000 
územný plán 15 000 
Radnica - výskum 10 000 
Radnica NMP 2 53 000 
NMP 47 PD 33 967 
IBV Krupný jarok  32 415 
Rek. a modernizácia autobusovej 5 000 
Odvodnenie Závada 14 000 
detské ihrisko pri Prameni 30 000 
ZŠ G. Haina 18 151 

SPOLU 313 980 
 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru vo výške 540 239 eur na krytie bežných 
výdavkov v roku 2021. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 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  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 
7/2020 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 



7 

 

pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
a fyzickej osoby. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: VZN o zrušení Elokovaných pracovísk Materských škôl v Levoči 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN č. xx/2020,  o zrušení 

 Elokovaného pracoviska, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej 
školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Jána Francisciho 
1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča,  

 Elokovaného pracoviska, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej 
školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Gašpara Haina 
1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, 

 Elokovaného pracoviska, Ul. Gustáva Hermana 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej 
školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul.  Gustáva Hermana 
225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, 

 Elokovaného pracoviska, Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. 
Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti 
Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča. 

T: 01.01.2021                                    Z: PaedDr. Choborová 
         Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: VZN o zriadení Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča a 
Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča a Školskej 
jedálne, Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča a Školskej jedálne, 
Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča a Školskej jedálne 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN č. xx/2020,  o zriadení: 

 Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica 
Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 
1674/8, Levoča, 

 Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica 
Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 
1237/36, Levoča, 

 Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica 
Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gustáva 
Hermanna 225/9, Levoča, 

 Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, a Školskej jedálne, Predmestie 832/26, 
Levoča, ako súčasti Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča. 

T: 01.01.2021                                    Z: PaedDr. Choborová 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
T: 31.12.2020                                    Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť pozmeňujúci návrh poslanca MR Miroslava Čurillu: 
Kontrola majetkových priznaní, dane z nehnuteľnosti právnických a fyzických osôb. 
Správnosť priznanie dane. 
T: 15.12.2020                                    Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
T: 15.12.2020                                    Z: JUDr. Rusnáčiková 
          
 

 


