Mestské zastupiteľstvo v Levoči
ZÁPISNICA
z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 27. apríla 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: podľa pozvánky
Zapisovateľka: Mgr. Dagmar Spišská
Ospravedlnení: MVDr. Anton Drahomirecký, Ing. Miroslav Vilkovský, Ján Lorko,
Mgr. Ladislav Ogurčák

1. Otvorenie a program rokovania
Primátor mesta PaedDr. Majerský, PhD. privítal prítomných poslancov a otvoril
27. zasadnutie MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť a ospravedlnil neprítomnosť
poslancov: MVDr. Anton Drahomirecký, Ing. Miroslav Vilkovský, Mgr. Ladislav Ogurčák,
Ján Lorko. Navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku.
Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky, poslancov vyzval na možnosť
doplnenia programu. Navrhol nerokovať o bode č 11: Smernica o výberovom konaní a vrátil
predkladateľovi na dopracovanie. Doplnil bod č. 26 – Investičné akcie na rok 2017 a 2018.
p. Kravecová – dávam poslanecký návrh, aby pred bodom interpelácie bol zaradený bod:
Levočská priehrada – vypustenie vody, vyčistenie, úprava okolia pre deti a dospelých na
rekreáciu tak, ako to bolo v minulosti.

UZNESENIE č. 1
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 10

proti 0

zdr

2

nehl. 0

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Čurilla, Pavol Rosina, PhDr. Mgr. Jozef
Cvoliga.
T: ihneď
Z: PaedDr. Majerský, PhD.
UZNESENIE č. 2
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 14

proti 0

zdr 1

nehl. 0

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, Ing. Ján Babej
T: ihneď
Z: PaedDr. Majerský, PhD.

UZNESENIE č. 3
1

K bodu: Program rokovania MZ
Hl. za 13
proti 0

zdr

1

nehl. 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej – doplniť do programu
rokovania MZ bod: Levočská priehrada – vypustenie vody, vyčistenie, úprava okolia pre deti
a dospelých na rekreáciu tak, ako to bolo v minulosti.
T: ihneď
Z: PaedDr. Majerský, PhD.

UZNESENIE č. 4
K bodu: Program rokovania MZ
Hl. za 14
proti 0

zdr

MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením.
T: ihneď

0

nehl. 0

Z: PaedDr. Majerský, PhD.

2. Kontrola plnenia uznesení
PhDr. Mgr. Cvoliga vyhodnotil uznesenia 26. zasadnutia MZ nasledovne : č. 21, 25, 26, 29,
30, 31, 46, 53, 69, 70 v plnení, ostatné splnené, nelegálne stavby odstránené, spolu prijatých
79 uznesení.
UZNESENIE č. 5
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 15
proti 0

zdr 0

nehl. 0

PhDr. Mgr. Cvoliga – informujem poslancov o povinnosti Mesta podľa ustanovenia § 4
v spojení s ustanovením § 3 ods. 1 písm. k smernici č. 7/2017 vydanej dňa 1. 3. 2017
zverejňovať informácie o výške vyplatených miezd a odmien voleným predstaviteľom
samosprávy
- z analýzy relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov a zo skutočného
stavu spracúvaných osobných údajov poslancov MZ prevádzkovateľom – Mestom
Levoča je zrejmé, že zverejnenie a nasledujúce priebežné zverejňovanie osobných
údajov poslancov MZ v rozsahu ustanovenou citovanou internou smernicou je možné
len na základe súhlasu dotknutých osôb
- v kontexte uvedeného žiadam poslancov o udelenie písomného súhlasu
so spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov podľa priloženého formulára
- 5 poslanci dostali 24.4.2017 e-mail, aby doložili doklad o príjme za rok 2016, ročné
zúčtovanie dane, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania, a traja poslanci majú
doplniť bod 6,7 v už podanom oznámení, a týchto prosím, aby sa dostavili do
kancelárie zástupcu.
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3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2016.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Suranovský /riaditeľ OO PZ Levoča/ – bližšie vysvetlil predložený materiál
- oproti roku 2015 nie sú výraznejšie zmeny, stabilizovaná situácia
- v roku 2016 bol prípad vraždy na Levočských Lúkach, najskôr išlo o usmrtenie
v súvislosti s jazdou na motorovom vozidle, neskôr zistená vražda
- páchateľ nebol občan Levoče, bol pod vplyvom omamných látok
- pri dopravnej nehodovosti nie sú veľké rozdiely oproti roku 2015
- určite čakám na vašu spoluprácu
- trošku by som kriticky vystúpil, keďže vnímam ako veľmi zlú situáciu, že Levoča
nemá okresné riaditeľstvo PZ
- mám pocit, že naši policajti slúžia viac v Poprade, ako napr. teraz pri majstrovstvách
sveta v hokeji hráčov do 18 rokov a podobne
- snažíme sa vyjsť v ústrety Mestu Levoča a jeho požiadavkám
- máme dobrú spoluprácu s pánom primátorom, pánom zástupcom i náčelníkom
mestskej polície
- spolupracujeme pri pokrytí kritických lokalít
- čísla, ktoré vidíte v materiály sú za celý okres Levoča
- kriminálna polícia v Levoči nie je, ostal tu jeden vyšetrovateľ, ostatní sú v Poprade, čo
je na škodu, lebo nemajú miestnu znalosť.

p. Rosina – je v našej kompetencii, aby sme žiadali zriadenie okresného riaditeľstva v Levoči?
- na minulom zasadnutí MZ sme mali požiadavku na zmenu dopravného značenia pri
poliklinike na ul. Železničný riadok pri p. Čarnokom, kde je zákaz vjazdu okrem
dopravnej obsluhy a niektorí považujú za dopravnú obsluhu aj to, keď dovezú pacienta
na polikliniku.
Mgr. Suranovský – prezistím situáciu, vyjadruje sa k tomu riaditeľ ODI PZ v Poprade,
ale určite nie je dopravnou obsluhou ten, kto dovezie pacienta na vyšetrenie.
PhDr. Mgr. Cvoliga – v rámci reformy štátnej správy sa dostala Levoča do okresov kategórie
B, to znamená, že nie sme plnohodnotný okres a s tým súvisí aj fakt, že tu nie je okresné
riaditeľstvo PZ.
p. Kravecová – pri nadpočetnom vymeškávaní hodín nepostihujete rodičov?
- nevidím to v materiály.
Mgr. Suranovský – ak je vymeškaných nad 100 vyučovacích hodín, ide o trestný čin, to už
riešime my, dovtedy je prejednávanie obcou.
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UZNESENIE č. 6
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie informáciu o stave kriminality na území mesta Levoča podľa
predloženého materiálu.
T: ihneď

Z: PaedDr. Majerský, PhD.

PaedDr. Majerský, PhD. – bod – Správa o hospodárení VnsP a.s. člen skpiny AGEL Sk
presunieme na čas, kedy sa dostaví pán riaditeľ Jaška.

4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol.
s r.o. za rok 2016.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Tancár – bližšie vysvetlil
-

je rok po rozsiahlych kalamitách
podľa ekonomických ukazovateľov hospodárime so ziskom
plán ťažby bol 18 tis. m3, realita bola 20 tis. m3
ťažba bola kalamitná, ale malého rozsahu
plán ťažby nastavený tak, aby firma z toho ekonomicky ťažila
z ťažby je hlavný zdroj príjmov
neťažíme dominantne smrek, čo je najekonomickejšia drevina
potreby si vieme pokryť sami
firma má vytvorený plán pestevnej činnosti na 8 rokov
za minulý rok sme rozpočtovali 300 tis. eur, ušetrili sme 190 tis. eur na budúce roky
máme sadeničky, ale aj živé kultúry
máme škody na zveri
konštatovanie, že je premnožená zver, u nás vysoká, hlavne jelene
vzhľadom na studené počasie v apríli sa nedalo robiť v oblasti pestevnej činnosti
ostatné výkony sú popísané v predloženej správe
prechádzame na podrastový spôsob hospodárenia
zakladáme lesy pod porastom
kúpili sme 110 tis. bukov
zväčšili sme o 119 ha revír
ulovili sme 2 zlatých jeleňov
lovíme 78 ks jelenej zveri
s diviačou zverou problém nemáme
robíme besedy v školách kvôli tomu, že je mesiac apríl – mesiac lesov
máme premnožené kliešte, čo je dôsledok otepľovania
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-

sledujeme výnosy z dreva, obchodovanie s drevom pretrváva, problém v menej
hodnotných komponentoch, napr. vláknina, nikto ju nechce odkúpiť
celkovo je prebytok kalamitného dreva v strednej Európe
nevytvárame nedobytné pohľadávky
po personálnej stránke firma prešla miernym znížením zamestnancov
využívame živnostníkov
plán ťažby na tento rok je 15 tis. m3
bolo by dobré doplniť cudzie zdroje na financovanie, ale nemáme možnosti.

p. Kravecová – keď bola kalamita vo Vysokých Tatrách, ochranári považovali za prirodzené
nechať prírodu samú, nech sa s tým vysporiada, ostatní boli za zásahy a pomoc
-

ako je to u vás?
máte stálych zamestnancov?
často počúvame sťažnosti na divú zver
chodia k vám študenti z lesníckej školy na prax?

Ing. Tancár – študenti na prax chodia, berieme všetkých, ktorí prejavia záujem
-

my sme zástancami umelej obnovy lesa na 95 – 100 %
ochranári by nás kritizovali, že nejdeme samo obnovou
my sme les prevzali kalamitný
lesnícka veda je najstaršia, z týchto poznatkov jednoznačne vyplýva, že v civilizovanej
krajine musíme hospodáriť v lese
za nami sú už výsledky
dôležité je nielen zalesňovať , ale aj ako zalesňovať
proces zmeny klímy prebieha a my sa musíme prispôsobiť
jednoznačne sa o les treba postarať
hospodárenie v lese vždy prinášalo prospech
diviačia zver v intraviláne nie je v kompetencii Lesov mesta Levoča
v rámci levočského okresu už sa nemôže toľko strieľať
úzko spolupracujeme s poľovným združením .

PhDr. Vira – ako predseda poľovného združenia ďakujem zamestnancom Lesov mesta
Levoča za spoluprácu
-

na kalamitných miestach je už obrovský rast stromov
čo sa týka Rohrgrundu a iných častí, kde sú diviaky, súvisí to s poľnohospodárstvom
záhrady sú otvorené, láka ich cukornaté ovocie, sú nato odkázané
keď je potrebné odstreliť, diviaky , je potrebné, aby mesto požiadalo Obvodný úrad
v Poprade o vydanie povolenia na odstrel
občanov v Rohrgrunde sme vyzvali, aby si zabezpečili oplotenie, oni to odmietli
s tým, že pôda nie je ich vlastníctvom
tí, ktorí tak urobili a dali pevný základ pod pletivo, nemajú diviakov
v lokalite plantáž sa tiež vyskytujú diviaky, čo ma súvis so zarastením krovín, čo je
pre diviakov lákadlom.
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PaedDr. Majerský, PhD. – pri odstreloch komunikujem s p. Virom a p. Galajdom
-

často si však môžu zato sami obyvatelia Rohrgrundu
budúci rok budú v Levoči majstrovstvá sveta v poľovnom trúbení.

UZNESENIE č. 8
K bodu: Správa o činnosti spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie správu o činnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016 podľa
predloženého materiálu.
T: ihneď

Z: PaedDr. Majerský, PhD.

5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň,
s.r.o. za rok 2016.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Cirbus – bližšie vysvetlil
-

rok 2016 pre spoločnosť nebol najlepší a nepodarilo sa nadviazať na rok 2015
jednou z príčin sú dlhodobé PN stavbyvedúcich, nazhromaždilo sa nám veľa
pohľadávok
v minulom roku ponížené imanie, čo bolo tiež v rámci vysporiadania pohľadávky
boli sme zaviazaní právne, že sme museli doplatiť niektoré záväzky za defolympiádu,
v roku 2010 – 2011 sa splácala suma cez 50 tis. eur a to sme ešte doplácali
dodnes máme nevyplatených 25 tis. eur
niektoré akcie sa presunuli na tento rok
boli sme nútení cestovať za prácou
to sú dôvody výsledku hospodárenia.

JUDr. Budziňáková – ako ste spokojný s výkonom funkcie?
-

zamestnanci nedostali vyplatené mzdy v minulom roku
vyvodili ste z toho nejaké závery osobné alebo iné?

Mgr. Cirbus – mzdy v minulom roku vyplatené mali, ale neskôr
JUDr. Budziňáková – pre mňa je vážna vec, keď ľudia nedostanú mzdy za celý mesiac
-

neviem, čo vy nato?

Mgr. Cirbus – a bola zapríčinená vedením firmy?
-

neviem ovplyvniť to, že keď s niekým spolupracujem 3 roky, všetko platí a zrazu
prestane platiť poslednú faktúru.
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JUDr. Budziňáková – takže vy ste spokojný s tým, ako vykonávate túto funkciu?
Mgr. Cirbus – to musí povedať vedenie.
JUDr. Budziňáková - ako ste na tom s vymáhaním pohľadávky od Prvej popradskej
developerskej?
Mgr. Cirbus – je to mŕtva firma
-

konateľ je biely kôň, nejaký maďar.

JUDr. Budziňáková – prosím odbornejšie, v akom štádiu je vymáhanie pohľadávky?
-

aké konanie prebieha súdne, exekučné, konkurzné??

Mgr. Cirbus – my sme museli zaplatiť nemalé finančné prostriedky, aby bol vyhlásený
konkurz.
JUDr. Budziňáková – a prebieha konkurz?
Mgr. Cirbus – nie.
-

tam nikto nekomunikuje, takže tam sa k ničomu nedostanú.

JUDr. Budziňáková – zažalovali ste Prvú popradskú developerskú?

Mgr. Cirbus – áno.

JUDr. Budziňáková – a máte rozsudok?

Mgr. Cirbus – nie.

JUDr. Budziňáková – prebieha súdne konanie?
Mgr. Cirbus - no, riešia to právnici.
p. Kravecová – chodník na serpentínach robili cudzí ľudia.
-

prečo? keď máme svoju firmu.

PaedDr. Majerský, PhD. – ten chodník zničila firma, ktorá robila klenbovú kanalizáciu pri
Kostelníkovej záhrade
-

tým, že ho poškodila tá firma, preto ho aj opravila.
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Mgr. Minďaš – áno, robili to až potom, čo prestali chodiť s ťažkými mechanizmami
-

mesto to nič nestálo
dali sme si podmienku, aby to bolo z dlažby.

PaedDr. Majerský, PhD. – my musíme pozerať na zákon o verejnom obstarávaní
-

Stavebná prevádzkareň nám opravuje chodníky, schodiská.

p. Rosina – dali sme zákazku tejto firme pred ½ rokom
-

potom nám pán primátor oznámil, že firma to nebude robiť, lebo nemá zaplatené
pohľadávky a nemôže dostať pôžičku
prečo firma nedala výpoveď zo zmluvy, alebo písomné vyrozumenie?

PaedDr. Majerský, PhD. – firma sa dostala do platobnej neschopnosti, nemala vyplatené
mzdy a riskovali sme, že by sme v konkurznom konaní prišli o pozemky.
p. Rosina – áno, ale mal dať riaditeľ písomné vyjadrenie, že odstupuje od zákazky, aby to
bolo jasné
-

v meste nás čaká veľa zákazok, nerobí to naša firma
mala by to robiť naša firma – zateplenie ZUŠ, budova TSML, fontána
dávam poslanecký návrh, aby sa spravil vo firme audit s vyznačením problémov, ktoré
treba vyriešiť, aby firma bola tak úspešná a zisková, ako sú všetky ostatné stavebné
firmy v meste.

PaedDr. Majerský, PhD. – máme zákon o verejnom obstarávaní
-

keď máme zákazku za 50 ti. eur, firmy dajú ponuky od 41 tis. do 45 tis. eur
ak dá Stavebná prevádzkareň ponuku vyššiu, my nemôžeme obísť výherného
uchádzača.

p. Rosina – ale naša firma nemá také náklady, ako majú firmy zvonku
- prečo ona nevyhrá?
- firmy zvonku musia platiť ubytovanie, cestu, my to máme tu.
PaedDr. Majerský, PhD. – prečo ste drahší? /otázka na Mgr. Cirbusa/
Mgr. Cirbus – napr. pri rekonštrukcii MsÚ sme boli spojení s firmou Gama, my sme mali
robiť interiér, oni exteriér
-

nakoniec vyhrala firma zo Žiliny
boli sme lobovať za subdodávku
dali nám ceny na exteriér, ale boli to likvidačné ceny.
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p. Rosina – teraz bolo zateplenie ZUŠ –ky?
Mgr. Cirbus – nemohli sme sa zapojiť do súťaže kvôli záväzkom v sociálnej poisťovni.
p. Rosina – v Spišskom Hrhove čerpajú na mzdy príspevok vo výške 95% z ÚPSVR
-

prečo my nie?

Mgr. Cirbus – rok predtým sme sa zaviazali zmluvou, že nám 4 roky budú ľudia odrábať
dávku v hmotnej núdzi
-

chodia nám však nepoužiteľní ľudia
dovtedy nemôžeme čerpať iné prostriedky z UPSVR.

PhDr. Mgr. Cvoliga – rok 2009 – Prvá popradská developerská – nešťastné búranie časti
zimného štadióna
-

-

pohľadávka za 130 tis. eur, konateľ si vtedy objednal práce za ďalších 55 tis. eur
takže je to spolu dlh 130 tis eur + 55 tis. Eur, čo je suma 220 tis. Eur + DPH
je rok 2016, po právnej stránke sa to rieši
každá jedna stavebná firma mohla ísť do reštruktúry, bola by sa tejto pohľadávky z
časti zbavila
vtedy valné zhromaždenie a mestské zastupiteľstvo to nepripustilo
tento stav sa ťahá aj po právnej stránke, ekonomicky to firmu veľmi oslabilo
bola tu všeobecná otázka, prečo firma nevyhráva zákazky vo verejnom obstarávaní?
pamätám si na vyjadrenie Ing. Škottu, kedy mesto vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu
hradieb
Ing. Škotta sa prihlásil na hradby za 55 tis. eur, on dal ponuku o 7,5 tis. eur vyššiu ako
firma z Vranova, lebo potreboval sumu na odvody a tam bolo to navýšenie
ak si uvedomíme, že firma Gama má 1 konateľa, robí všetko ekonomické,
rozpočtovníctvo a využíva živnostníkov, tak za nich neplatí odvody
Stavebná prevádzkareň má 4 THP pracovníkov, 13- 14 výkonných pracovníkov
problémom je aj kontokorentný úver – 65 tis. v UniCreditbank
dohodli sme splátku okolo 2 tis. eur mesačne
chcem upozorniť na pár čísel, sú to všetko hospodárske čísla: v roku 2015 dosiahla
firma tržby vo výške cca 366 tis. Eur, v roku 2016 je to pokles na 276 tis, pokles o 90
tis. eur, náklady v roku 2015 359 tis. eur, náklady v roku 2016 293 tis. eur
výsledok hospodárenia je 27 tis. eur
firma musí prijať opatrenia, razantné zmeny, výnosy poklesli o 27 %, materiál o 3%,
mzdy o 9, 7%
audítor nás upozorňuje, že mesto má firmu za účelom zisku
ak nevykazuje zisk, mesto to musí riešiť
toho roku boli 2 DR a 2 VZ, záver z dozornej rady: povinnosť predkladať členom
dozornej rady 1-krát týždenne stav pohľadávok a záväzkov, povinnosť predkladať
členom dozornej rady 1-krát týždenne stav kontokorentného úveru, do 31. 3. 2017
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informovať o spôsobe splácania kontokrentného úveru, do 31. 5. 2017 predložiť
správu a napĺňaní účelu ozdravného plánu spoločnosti, priebežne informovať o
všetkých súťažiach, kde bude spoločnosť úspešným i neúspešným uchádzačom, do
30. 4. 2017 predložiť návrh na personálneho auditu spoločnosti.
PaedDr. Majerský, PhD. – to boli predstavené kroky, ktoré budú uskutočnené.
PaedDr. Repaský – škoda, že sme nemal na minulom MZ správu o Stavebnej prevádzkarni
-

je prirodzené, aby sa mesto snažilo dať zákazky vlastnej firme so 100% vlastníctvom
vraj mesto môže takto priamo zadávať zákazky.

JUDr. Papcun – ak je firma orientovaná na trh, musí byť verejné obstarávanie
-

je nato usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie
ak by Stavebná prevádzkareň robila gro činnosti pre mesto, dalo by sa to, ako napr.
TSML
ale my nie sme schopní dať Stavebnej prevádzkarni toľko činností.

Ing. Krajňák, PhD. – musí byť pomer 80 % zákazok pre mesto a 20 % od ostatných.
PaedDr. Repaský – potrebné zadefinovať, či chceme ďalej mať Stavebnú prevádzkareň.
PaedDr. Majerský, PhD. – samozrejme, že chceme
-

sú tam ľudia, ktoré majú rodiny, potrebujú prácu
dostávajú zákazky aj od TSML.

p. Rosina – viem, že musí byť verejné obstarávanie
-

ale Tomáš je šikovný nato, aby zákazky vyhral
na štadióne bolo veľa firiem, ktoré sa po defolympiáde pozviechali a idú ďalej.

JUDr. Budziňáková – nesnažme sa suplovať štatutára
-

je potrebný audit
cesta zvyšovania výkonov.

Mgr. Babej – máme záujem, aby Stavebná prevádzkareň fungovala
-

potrebné zvýšiť zamestnanosť, snažiť sa v roku 2017 dostávať zákazky.

p. Čurilla – podnikať v Levoči v stavebníctve je v dnešnej dobe ťažké
-

je tu málo zdatnej pracovnej sily
nemá to štatutár ľahké
možno sme mali pri rozboroch byť tvrdší na bývalých štatutárov, čo sa týka zákazok
pri bývalom štadióne
bývalý konateľ šiel do akcie pofidérnej, ešte cez subdodávku
nechcime, aby takéto firmy, ktoré nedali výplatu zamestnancom, platili akcie mesta.
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MUDr. Suráková – aké máte teraz zákazky? napríklad teraz apríl, máj, jún?
-

máte dosť práce?

Mgr. Cirbus – momentálne sme ukončili II. etapu u súkromných investorov v priemyselnom
parku, potom máme 2 menšie zákazky – garáže, máme dohodnuté v Spišskej Novej Vsi
prerábať kasárne na bytovku, čakám na podpis zmluvy, rieši sa výber materiálu
-

v apríli bolo zlé počasie, nemohli sa robiť mokré procesy
mali by sme pokračovať v 2. a 3. etape rekonštrukcie budovy GPU.

p. Rosina – pán primátor hovoril, že bude nejaké posedenie s Tomášom
-

nevidím výsledky.

PaedDr. Majerský, PhD. – išlo o zasadnutie orgánov spoločnosti - valné zhromaždenie
a dozorná rada, zo zasadnutia sú vyhotovené zápisnice.
-

prosím nedehonestovať orgány spoločnosti

PhDr. Mgr. Cvoliga – prosím p. Rosinu, aby konkretizoval poslanecký návrh.
UZNESENIE č. 9
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň s r.o. Levoča za rok
2016 – poslanecký návrh
Hl. za 5

proti 0

zdr

5

nehl.4 = neschválené

MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Pavla Rosinu: Stavebná prevádzkareň s.r.o.
– urobiť audit s vyznačením problémov, ktoré treba vyriešiť, aby firma bola tak úspešná
a zisková, ako sú všetky ostatné stavebné firmy v meste.
T: ihneď

Z: PaedDr. Majerský, PhD.

UZNESENIE č. 10
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň s r.o. Levoča za rok
2016
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkareň s r.o. Levoča
za rok 2016 podľa predloženého materiálu.
T: ihneď

Z: PaedDr. Majerský, PhD.

6. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Olekšáková – bližšie vysvetlila.
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UZNESENIE č. 13
K bodu: Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016
Hl. za 12

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2016
T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

7. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2016, vrátane rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta
za rok 2016.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.

PaedDr. Majerský, PhD. – tento rok dopadol s porovnaním z minulých rokov ako jeden
z najúspešnejších
-

zníženie zadlženosti mesta o 5 %
príjmy rastú rýchlejšie ako výdavky
dôležitý index rastu príjmov a výdavkov mesta
za posledné 2 roky sme sa dostali do plusových čísel, v roku 2015 a 2016 plusové
indexové hodnoty
výdavky úradu v roku 2012 boli vo výške 667 tis. eur a v roku 2016 na tovary a služby
iba v sume 340 tis. eur, takže snažíme sa šetriť po každej stránke
kladný hospodársky výsledok , prebytok je 676 147, 85 eur
dôležitý fakt, že v roku 2010 išlo na mzdy 903 tis. eur a v roku 2016 907 tis. eur
tu je priestor nato, aby som sa zastal zamestnancov mestského úradu ohľadom
zvýšenia miezd
títo zamestnanci pracujú za nízke mzdy
bude dôležité, aby sme pristúpili k nielen zákonnému zvýšeniu miezd, ale aj
k tomu,aby tento komfort pocítili aj oni
čo sa týka úverov, tie sme platili vždy na čas
výdavky prispôsobujeme finančným možnostiam
za roky 2015 a 2016 môžeme investovať do majetku z vlastných zdrojov
snažíme sa hospodáriť seriózne, zodpovedne, robíme všetko preto, aby obyvatelia mali
všetko, čo potrebujú.

Ing. Olekšáková – za rok 2016 je rozpočtové hospodárenie (bez finančných operácií)
vyčíslené s prebytkom vo výške 676 147,85Eur.
Po započítaní finančných operácií mesto
vykázalo prebytok vo výške 619 528,12 eur.
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-

-

-

-

-

-

-

plnenie bežného rozpočtu je prebytkové a to vo výške 1 089 430,32Eur. Z prebytku
bežného rozpočtu boli financované splátky istín úverov a časť schodku kapitálového
rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové a to vo výške -413 282,47 Eur.
Schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu.
Takéto plnenie rozpočtu je v súlade s § 10 Zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
celková suma dlhu mesta Levoča k 31.12.2016 je 30,87%, suma ročných splátok
predstavuje 8,03%.
celkové príjmy mesta za rok 2016 sú 14 176 275 eur. V roku 2016 mesto dostalo vo
forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 5 542 926 Eur. Podielové
dane tvoria najvýznamnejšiu zložku príjmov mesta a to 51,40% z celkových bežných
príjmov.
predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2016 vo výške 468 638 eur, skutočne bolo
uhradených 470 206 eur. Domáce dane na tovary a služby predstavovali 440 615,04
eur, skutočne bolo uhradených 425 893,32 eur.
mesto v roku 2016 predalo majetok v celkovej výške 87 107,90 Eur. Príjem z predaja
budov predstavuje čiastku 33 003,00Eur a z pozemkov54 104,90Eur.
mesto v roku 2016 získalo kapitálové transfery v celkovej sume 848 428,28 Eur. Na
obnovu historických pamiatok mesta získalo mesto zo štátneho rozpočtu čiastku
340 000 Eur.
príjmové finančné operácie sú v roku 2016 tvorené: Dlhodobým úverom vo výške
82 249,94 Eur, Refinancovaním úveru
1 495 900,00
Eur,
Prevodom
z investičného účtu 191 699,89 Eur, Prevodom z fondu nevyčerpaných dotácií 693
926,47 Eur, Celkové výdavky mesta boli v roku 2016 v objeme 11 043 900 eur.
Výdavky mestského úradu predstavovali celkom 1 582 133 eur, v roku 2015 to bolo
1 580 572 eur, pričom v roku 2012 boli až 1 713 644 eur.
kapitálové výdavky predstavovali 1 333 419 eur, a kapitálové transfery 15 400 eur.
Výška splátok dlhodobých komerčných úverov predstavovala 343 360 eur.
ukazovateľ miestne dane na obyvateľa vyjadruje daňovú silu mesta. V Levoči
predstavuje výber miestnych daní na 1 obyvateľa 61,59 eur, priemer Slovenska je
94,97 eur. Pomer podielových daní k bežným výdavkom je v Levoči 57,17%, čo je
vysoká závislosť mesta na podielových daniach. Priemer Slovenska je 48,35%. Pomer
bežných príjmov k bežným výdavkom predstavuje 11,2%, na Slovensku je to 10,9%.
Mesto vytvára vyšší prebytok hospodárenia ako priemer Slovenska. Ukazovateľ
kapitálové výdaje na jedného obyvateľa bol v Levoči nižší ako priemer Slovenska
a predstavoval 91,24 € kapitálových výdavkov na jedného obyvateľa (priemer
Slovenska 164,68 €). Koeficient prebytku hospodárenia vyjadruje výšku prebytku
rozpočtového hospodárenia k celkovým bežným príjmom v percentuálnom vyjadrení.
Zároveň vyjadruje, z akého množstva finančných prostriedkov vytvárajú samosprávy
mimorozpočtové zdroje. Priemerný prebytok rozpočtu samospráv na Slovensku tvorí
4,57% z celkových príjmov.
mesto Levoča v roku 2016 vykonávalo podnikateľskú činnosť. Výsledok
z podnikateľskej činnosti je nasledovný: Náklady22 796,66 Eur, Výnosy 25 027,99
Eur,
Výsledok hospodárenia pred zdanením 2 231,33 Eur
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-

zostatok na rozdelenie 448015,08Eur, Prídel do rezervného fondu 68 000,00,
Eur,
Investičný fond
380015,08Eur
správu audítora máte predloženú v písomnej podobe, správa znela s tým, že nás
požiadal, aby sme prečítali jeho závery
audítor nám vytkol zvyšovanie pohľadávok, ale je tu zároveň navýšenie záväzkov,
lebo ľudia nám dávajú zálohy na bývanie a tým pádom sa nám suma pohľadávok vráti
podstatné je, že pohľadávky na bytoch a nebytových priestoroch klesli o 22 tis. eur.

PaedDr. Majerský, PhD. – upozorňujem na stranu 19, kde je uvedené v tabuľke, že príjem za
nájom HPZ je ročne pre mesto 82 tis. Eur, táto firma má záujem o ďalšie pozemky
Mgr. Rusnáčiková – stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu máte predložené
-

konštatovanie, že návrh obsahuje všetky náležitosti, aj nad rámec zákona
mesto pristúpilo k razantnejšiemu vymáhaniu pohľadávok
navrhujem schváliť záverečný účet mesta za rok 2016 bez výhrad.

PaedDr. Majerský, PhD. – prosím riaditeľov PO, aby sa vyjadrili k rozborom.
JUDr. Kamenická – v roku 2016 som zastávala funkciu riaditeľky iba jeden mesiac, preto sa
opieram predovšetkým o čísla
-

v roku 2015 boli čísla záporné, v roku 2016 kladné
v roku 2016 hospodárilo MsKS s výsledkom hospodárenia + 8 714, 31 eur
bežné výdavky boli vo výške 345 094 eur
mzdové náklady 224 376 eur
vlastné príjmy 143 870 eur
opravy a údržby – kino 3 397, 00 eur, divadlo 8 072, 00 eur
najlepší príjem za divadlo – prenájom kongresovej sály, príjem + 3 tis. eur
príjem v knižnici 262 eur
Galéria mesta Levoča – 691 eur
veľké plus je plusový príjem z kina, ale budova kina v zlom technickom stave,
vyžaduje opravu.

Mgr. Minďaš – predložil rozbor hospodárenia TSML
-

TSML má 6 oddelení, 32 pracovníkov
využívame formy zamestnávania cez UPSVR
hlavne v odpadovom hospodárstve
máme rozpracovaný ďalší projekt
máme rozsiahly predmet činnosti
v roku 2016 nesmierne dobré finančné ukazovatele
kladný hospodársky výsledok + 57 tis. eur
množstvo opráv uskutočnených z vlastných zdrojov, cca 70 tis. eur investovaných do
opravy ciest a chodníkov a verejnej zelene
vrátený príspevok mestu 91 tis. eur
vlastné príjmy navýšené oproti roku 2015
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-

úspory boli z dôvodu neobsadených pracovných miest
cesty sa opravoval na Levočskej doline, Nad tehelňou, Probstnerova, M R: Štefániika
vyhlásená súťaž na opravu V. Greschika a Francisciho, neskôr Okružná
poďakovanie patrí všetkým zamestnancom TSML.

PaedDr. Majerský, PhD. – vďaka patrí všetkým zamestnancom MsÚ, TSML a MsKS
-

riaditeľ TSML pracoval bez 2 kľúčových zamestnancov, bez p. Kopkáša, ktorý odišiel
do dôchodku a p. Fabiána, ktorý bol PN.

PhDr. Mgr. Cvoliga – chcem, aby z tohto fóra zaznelo vyjadrenie k verejnému obstarávaniu
-

máme zákon o verejnom obstarávaní
vstupujeme do súťaží, máme schválenú smernicu
zákazky do 5 tis. eur zadávame priamo, ostatné cez súťaže, zákazky do 70 tis.
zadávané tak, že sa oslovia viacerí uchádzači
my sme povinní súťažiť
aj keď je spoločnosť Stavebná prevádzkareň naša, sme povinní súťažiť, spoločnosť sa
musí zúčastňovať našej súťaže.

p. Rosina – nám je to jasné, my len chceme, aby bola tak úspešná a zisková ako iné
-

prečo je v kolonke poplatky za výherné automaty 0?

Ing. Olekšáková – máme prijaté VZN o zákaze hazardu
-

v roku 2016 už len 2 licencie platné.

p. Rosina – ako je to s levočskou priehradou?
Mgr. Minďaš – bude k tomu samostatný bod.
p. Čurilla súhlasím, mesto hospodári dobre
-

ale z istého pohľadu, počujete nášho premiéra ako štát hospodári dobre, to sa prejaví
v niektorých kapitolách
preto sa pýtam, kde je občan
našu hlavnú príjmovú položku tvorí daň z príjmov fyzických osôb, teda paušálne dane
a to je náš hlavný príjem
kapitola tovary a služby – poprosím rozbiť a dať písomne, aj materiál
hlavný problém tam tvorili súdne spory.

PaedDr. Majerský, PhD. – áno, v položke 340 išlo 40 tis. na súdne spory.
p.. Čurilla – preto to chcem rozbiť na jednotlivé položky
-

náklady na réžiu mesta rastú
čo z toho ostane pre občana?
deficit je miestna komunikácia, to je povinnosť voči občanovi
15

-

ak povieme, koľko dávame na komunikácie ročne, uvidíme deficit
aj tak je potrebné poďakovať zamestnancom
štruktúra nášho rozpočtu nie je šťastná, hospodárenie musí viac smerovať k občanovi.

p. Kravecová – koľko zamestnancov bolo prepustených v produktívnom veku v roku 2015
a 2016?
PhDr. Mgr. Cvoliga – evidenčný stav zamestnancov k 15. 12. 2014, kedy sme nastúpili do
funkcie bol 121 na MsÚ celkovo
-

k dnešnému dňu je stav 117 zamestnancov.

p. Kravecová – porovnávala som mzdy a p. Pavlov bol prepustený a prijatá bola
p. Glodžáková a p. Krajňák.
PhDr. Mgr. Cvoliga – zo zákona bola navýšená valorizačná zložka mzdy
-

v prvom roku boli vyplatené odmeny vo výške 20 tis. eur, v tomto roku rozpočtované
na odmeny 50 tis eur
vrátim sa na položku tovary 640
na správu MsÚ máme 1, 582 tis. Eur
tam je 900 tis. na mzdy a odvody, ale celkovo sa chod na MsÚ znižuje
na základných školách riešia valorizáciu platov likvidáciou 630, my nie
môžeme odkryť 630, ale 7 rokov dozadu
súdne spory sú šikovnosťou manažmentu mesta, aby vzťahy nekončili na súde.

PaedDr. Majerský PhD. – nechcem, aby čokoľvek skončilo na súde
-

základom sú dobré vzťahy
reprezentujeme mesto, ale pritom šetríme.

p. Kravecová – kedy bude pokračovať II. etapa rekonštrukcie NMP?
PaedDr. Majerký, PhD . – bude k tomu samostatný bod.
p. Kravecová – tohto roku máme 500. výročie ukončenia diela Majstra Pavla
-

chystá sa nejaký dobový program?
zaskočila ma pohľadávka od firmy Soňa.

JUDr. Kamenická – pohľadávka je v súdnom konaní, vyzerá, že nebude vymožiteľná
a budeme ju musieť odpísať.
p. Kravecová – neuvažujete o správcovi galérie?
JUDr. Kamenická – momentálne je tam pracovníčka z ÚPSVR a kurátor, ktorý ma zmluvu na
300 eur mesačne, preto je to z finančného hľadiska najvýhodnejšia verzia.
p. Kravecová – nie som spokojná, aby na ul. Predmestie boli len vysypané kamienky
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-

žiadam, aby sa ulica rekonštruovala
keď môže byť pred bytovkami všetko vyasfaltované, až ku vchodu, prečo nie aj tam
netreba diskriminovať občanov.

PhDr. Mgr. Cvoliga – poďakovanie patrí poslancom MZ, riaditeľom PO a vedúcim
zamestnancom MsÚ za kladný hospodársky výsledok
-

ešte raz chcem zdôrazniť tabuľku indexov
dokázali sme udržať výdavky, hospodársky výsledok mesta je kladný, prebytok
zapojíme do ďalších investičných akcií mesta.

Mgr. Babej – pred 3 rokmi sme sa pohybovali na tenkom ľade
-

už druhý rok máme kladný hospodársky výsledok, je to cieľavedomá systémová práca
vedenia mesta
malé memento, aby sme nezaspali na vavrínoch
všetkým pracovníkom patrí vďaka
ako nezávislí poslanci sme s Ľubom Repaským navrhli zvýšenie platu primátorovi
mesta
ale buďme v týchto veciach žičliví, keď niekto robí, nech má zato zaplatené, myslím
tých vedúcich oddelení MsÚ.

PaedDr. Majerský, PhD. – ďakujem poslancom, že vložili do nás dôveru.
PaedDr. Repaský – chcem vedieť, či budú odmenení aj vedúci odd. MsÚ?
PaedDr. Majerský, PhD. – na odmeny rozpočtované 50 tis. eur, 20 tis. eur už bolo
vyplatených, 30 tis. eur bude vyplatených v auguste.
PaedDr. Repaský – z kalendárnych podujatí MsKS zmizli akcie Krajská scénická žatva a Exit
-

dôvod?
krajská scénická žatva prešla do Popradu, malo to pre mesto ekonomický prínos.

JUDr. Kamenická – môžem to hodnotiť len za rok 2017
-

ak ponúkame vysoko hodnotné kultúrne podujatia školám, tak to odmietajú
z ekonomických dôvodov, lebo si to rodičia nemôžu dovoliť, ale ani školy
budem viac spolupracovať s riaditeľmi škôl, bude chodiť na pravidelné porady s nimi.
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UZNESENIE č. 11
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za rok 2016
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za
rok 2016.
T: ihneď

Z: JUDr. Kamenická
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 12
K bodu: Rozbor hospodárenia TS ML za rok 2016
Hl. za 15

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Levoča za rok
2016.
T: ihneď

Z: Mgr. Minďaš
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 14
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v súlade s § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: prebytok rozpočtu
676 147,85 Eur.
T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 15
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 15

proti 0

zdr0

nehl.0

MZ schvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2016 v celkovej sume 448
015,08 Eur nasledovne:
a) 68 000 Eur na účet rezervného fondu.
b) 380 015,08 Eur na účet investičného fondu.
T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 16
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 15

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje Záverečný účet Mesta Levoča za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Mesta Levoča za rok 2016 bez výhrad.
T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 17
K bodu: Správa o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta za rok 2016 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2016.
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta za rok 2016 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok
2016.
T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

8. Zmena rozpočtu mesta Levoča č. 2 na rok 2017.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Olekšáková - bližšie vysvetlila.
p. Kravecová – dúfam, že sa do ďalšieho zoznamu dostane ul. Predmestie.
PhDr. Mgr. Cvoliga – v poslednej tabuľke máte uvedené zdroje krytia akcií
- práve prebieha obstarávanie cez vestník na zateplenie budovy ZUŠ, okrem toho
modernizácia učební na všetkých 3 základných školách
- len mesto zafinancuje v roku 2017 3 mil. 607 tis. eur.

Mgr. Babej – dávam poslanecký návrh k zmene rozpočtu, aby z položky 7.2.2. bolo kryté
vybudovanie IBV Za sédriou zo sumy 130 tis., ktoré su určené pre Štúrovu ulicu.
- vyrástla nám nová ulica za p. Orinčákom a p. Gadušom
- stanovisko mesta bolo zamietavé
- cestu okolo 300 – 400 m si budujú obyvatelia sami, dali do toho nemalé finančné
prostriedky
- potom je kúsok cesty mestský
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-

títo obyvatelia nežiadajú investovať do svojej cesty, ale do mestskej o dĺžke 130 m
p. Gaduš tvrdí, že pri daždi všetko steká až na ulicu Za sédriou až k Ústavu na výkon
väzby
za nejakých 30 tis. eur by sa to dalo
keď budú stroje na ul. Štúrovej, dalo by sa to možno spojiť do 1 zákazky, alebo aspoň
spraviť v tom čase
pozor, aby nevznikla kauza podobná ako Ruskinovský chodník.

PaedDr. Majerský , PhD. – predpokladám, že to podporia aj ostatní poslanci MZ, ale máte
v programe rokovania bod č. 25 – investičné akcie pre rok 2017 – 2017
- v mesiaci jún sme sa chceli venovať tejto problematike
- tým by sme teraz predbehli Ruskinovskú cestu, ale k tomu je prijaté uznesenie, že sa
to zrealizuje v tomto volebnom období.
p. Rosina – ale ul. Za sédriou je kúsok cesty našej.
PhDr. Mgr. Cvoliga – aj Ruskinovská bude dnešným dňom naša.
PaedDr. Majerský, PhD. – v čase, keď som bol poslancom MZ a bolo nás 33 poslancov sme
predali pozemky za 2 Sk/m2 v lok. Za sedriou, lebo tam mali byť liečivé bylinky
- máme predbežný rozpočet na opravu cesty ul. Za sédriou: uloženie makadamu – 10
tis. Eur, obrubníky + makadam 31 tis. Eur, asfalt, odvodnenie so všetkým 47 tis. Eur.
p. Dunčko – sú tam aj záhradkári, nielen domy, bola by to pomoc, nie je to až taká položka.
MUDr. Ščurka – keď je vonku dážď, steká zemina až na ul. Štúrovu
- ak chceme rekonštruovať ul. Štúrovu, bude to problém, budú upchaté kanály
a podobne.
Bc. Komara – cesty pred domami si urobia a potom je tam 135 m poškodenej miestnej
komunikácie, vyzerá to ako taká dolina.
PhDr. Mgr. Cvoliga – upozorňujem, že rozpočet je len na pol cesty
- my musíme súťažiť s plnou cenou
- dnes tam bol projektant
- chodia tam ešte stále ťažké mechanizmy, ľudia ešte stavajú domy
- len makadam by stál 39 tis. eur, s odvodnením je to 47 tis. Eur
- ja dávam poslanecký návrh, aby sme dali najskôr spraviť Ruskinovskú cestu
- už sme s primátorom vypustili cestu ku garážam na ul. Železničný riadok, je to 17 –
18 tis.
- potrebné upraviť rozpočet v júni tak, aby sedeli príjmy a výdavky, lebo budú nejaké
príjmy z majetko-právneho vysporiadania
- navrhujem: Ruskinovskú cestu, Železničný riadok a potom ul. Za sédriou

20

-

mali sme tu zasadnutie veľkej skupiny Unesca, príde aj zápis, bolo nám vytknuté, že
nerekonštruujeme cesty ako Kláštorská, Špitálska
nepristupujme k tomu dnes, ale v júni.

JUDr. Budziňáková – nerobme lacnejšie riešenia bez odvodnenia
- Štúrovu ulicu zničila voda z plantáže.
p. Čurilla – bolo by nezodpovedné robiť to bez odvodnenia
- môžeme schváliť poslanecký návrh Mgr. Babeja a dať úlohu na jún na prípravu
financovania i technických vecí
- vysporiadame sa s tým v júni pri zmene rozpočtu
- upozorňujem, že na Ruskinovskom chodníku už ľudia bývajú dávno, je to tam
problematické.

PhDr. Mgr. Cvoliga – bod č. 23 na dnešnom zasadnutí sa týka investičných akcií mesta pre
rok 2017 – 2017
- preto je nešťastné o tom hlasovať teraz.
Mgr. Babej – dobre súhlasím.
UZNESENIE č. 18
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 14

proti 0

zdr1

nehl.0

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mesta Levoča
na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 19
K bodu: Použitie prostriedkov investičného fondu
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 233 600 eur takto:

21

Chodníky Pod vinicou

30 000

Cesta ul. Okružná

25 000

Prístupový chodník/schodisko Pod
vinicou

36 000

MPV Plantáže

45 000

MPV Cyklochodník

3 600

ZUŠ - zateplenie

10 000

ZUŠ - učebne

84 000

T: ihneď

Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 20
K bodu: Úver na rekonštrukciu Štúrovej ulice
Hl. za 15

proti 0

zdr 0

nehl .0

MZ schvaľuje
-

prijatie úveru vo výške 233 160 eur za účelom financovania rekonštrukcie
Štúrovej ulice v Levoči
ručenie blanko zmenkou Mesta Levoča ako zabezpečovacieho prostriedku k
prijatému úveru.
T: ihneď
Z: Ing. Olekšáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

9. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča
a.s., člen skupiny AGEL SK
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Jaška – bližšie vysvetlil
- VNsP. A.s. má za rok 2015 kladný hospodársky výsledok vo výške 141 tis. eur
- v rámci odborných ambulantných vyšetrení bolo toho roku o 8 tis. pacientov viac
- na niektoré ambulancie už nezvládame nábor pacientov
- snažíme sa hľadať lekárov, rozšíriť štruktúru vyšetrení
- sme partnermi pre poisťovne
- mali by sme byť zaradený aj do akútnej nemocnice
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-

-

tohto roku sme mali požiar v laboratóriách, do 3 hodín sme zabezpečili náhradné
riešenie v Krompachoch a v Poprade, za 5 dní všetko vybavené aj od obvodných
lekárov, od ktorých zbierame vzorky
od budúceho týždňa spúšťame nové pracovisko biochémie
máme zazmluvnenú magnetickú rezonanciu VšZP
v priebehu roka 2017 sa mení spôsob vykazovania hospitalizácii, neklesneme
objemami
máme to, čo máloktorá nemocnica na Slovensku – USG, magnetickú rezonanciu,
laboratória, transfúznu stanicu, CT, röntgen
4.5.2017 otvárame oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti, budeme tretí na
Slovensku
pripravujeme centrály príjem
v júni budeme účastní výzvy, do 1 a pol roka budeme schopní vybudovať centrálny
príjem.

p. Rosina – magnetická rezonancia má plnú využiteľnosť?
Mgr. Jaška – predovšetkým vyšetrujeme hlavu a chrbticu, čo súvisí s tým, že máme
neurologické oddelenie a psychiatrické, to, čo nás živí
- ďalej rokujeme s Prešovskou univerzitou, aby sme boli výučbovým strediskom
- postupne budeme nastavovať magnetickú rezonanciu na iné vyšetrenia.
p. Kravecová – MUDr. Dančíková z oddelenia ARO odišla sama alebo bola prepustená?
JUDr. Budziňáková – pani doktorka odišla dávno.
Mgr. Jaška – nastúpil som v novembri roku 2011, už bol primár MUDr. Jankura a potom
MUDr. Makara a také meno nepoznám, už tam nepracovala.
JUDr. Budziňáková – potrebujeme lekárov na ARO.
PhDr. Mgr. Cvoliga – otázka na bývalé predstavenstvo, pani doktorku Dzurňákovú.
MUDr. Ščurka – neuvažuje sa o zriadení záchytnej stanice?
Mgr. Jaška – už pred 3 rokmi sme hovorili poisťovniam, aby vyčlenili peniaze na záchytku,
lebo hospitalizujeme pacientov na psychiatrickom oddelení a poisťovňa nám prepláca plnú
hospitalizáciu
- centrálny príjem plánujeme vybudovať pod psychiatrickým oddelením, kde je CT
a USF
- expektačné lôžka na centrálnom príjem by sme využili na 24 hod aj pre opitých ľudí
- poďakovanie patrí všetkým zamestnancom nemocnice.
PaedDr. Majerský – mesto má v tejto nemocnici 33 % akcií, nemocnica naberá dobré meno
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- riaditeľovi patrí poďakovanie.
UZNESENIE č. 7
K bodu: Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča a.s. , člen
skupiny AGEL SK
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.1

MZ berie na vedomie správu o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča
a.s. , člen skupiny AGEL SK za rok 2016 podľa predloženého materiálu.
T: ihneď

Z: PaedDr. Majerský, PhD.

10. Nakladanie s majetkom mesta.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
1. Kúpa nehnuteľností - cyklochodník:
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil
- ide o majetko-právne vysporiadanie II. etapy cyklochodníka.
JUDr. Budziňáková – PSK má výzvy na budovanie cyklotrás.
PaedDr. Majerský, PhD. – jedna výzva je na budovanie cyklotrasy, kde aspoň 200 ľudí
dochádza za prácou – do tej sa nemôžeme zapojiť, ale druhá je na cykloturistiku, do tej sa
zapojíme, komunikujeme s PSK.
UZNESENIE č. 21
K bodu: Kúpa nehnuteľností
Hl. za 10

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a to pozemku
parc. č. KN-E 6678/5 – tr. tráv. porast, s výmerou 2485 m2 v podiele ½-ica, od Mareka
Ondra, rod. Ondro, nar. 23.6.1987, bytom: M.R. Štefánika č. 1726/16, Levoča, pre mesto
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky zastavané stavbou
cykloturistického chodníka a za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky nezastavané cit. stavbou.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 22
K bodu: Kúpa nehnuteľností
Hl. za 10

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a to pozemku
parc. č. KN-C 6678/2 – ost. pl., s výmerou 2549 m2 v podiele ½-ica, od Zuzany Porebskej,
rod. Ondrová, nar. 1.1.1983, bytom: J. Francisciho č. 782/41, Levoča, pre mesto Levoča, IČO:
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329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky zastavané stavbou cykloturistického chodníka a
za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky nezastavané cit. stavbou.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

2. Kúpa nehnuteľností – Ruskinovská ulica
Mgr. Drahomirecký – uznesením z 21. Zasadnutia MZ v Levoči zo dňa 19.5.2016 schválilo
MZ uzavretie kúpnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi vlastníkmi nehnuteľností
v lok. Ruskinovskej ulice ako budúcimi predávajúcimi a mestom ako budúcim kupujúcim,
predmetom ktorej bude záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu spoluvlastníckych podielov
za účelom stavby miestnej komunikácie a verejného osvetlenia
UZNESENIE č. 23
K bodu: Kúpa nehnuteľností
Hl. za 10

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje kúpu :
a) nehnuteľnosti v lok. Ruskinovskej ulice v Levoči v katastrálnom území Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 6417/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 409 m2 zapísaného na liste
vlastníctva č. 7725 k. ú. Levoča;
b) rozostavanej stavby obslužnej komunikácie, nachádzajúcej sa na pozemku uvedenom
v bode a);
c) stavebného objektu verejného osvetlenia v nefunkčnom stave, nachádzajúcom sa na
pozemku uvedenom v bode a) pozostávajúceho zo štyroch kusov stĺpov a troch kusov
svietidiel;
a to od:
1. Slávky Škreptáčovej, r. Jendričákovej, nar. 26.05.1976 a Michala Škreptáča, r. Škreptáča,
nar. 18.07.1975; obaja trvale bytom Ruskinovská 3030/14, Levoča, SR v podiele 2/20-iny;
2. Ing. Jozefa Jurča, rod. Jurča, nar. 25.05.1966 a Ing. Marty Jurčovej, rod. Kolárskej, nar.
29.07.1974; obaja trvale bytom Ruskinovská 3139/13, Levoča, SR v podiele 1/20-ina;
3. MUDr. Martina Hlubeka, rod. Hlubeka, nar. 25.10.1970 a MUDr. Andrey Hlubekovej, rod.
Štullerovej, nar. 24.01.1971;obaja trvale bytom Ruskinovská 3292/10, Levoča, SR;
v podiele 1/20-ina;
4. Štefana Krestiana, rod. Krestiana, nar. 25.03.1956, trvale bytom Česká 2570/2, Sp. Nová
Ves, SR v podiele 1/20-ina;
5. Antona Jezerčáka, rod. Jezerčáka, nar. 11.06.1967, trvale bytom Ruskinovská 3397/8,
Levoča, SR a Mgr. Eleny Jezerčákovej, rod. Petriskovej, nar. 22.06.1969; trvale bytom
Vysoká 423/69, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina;
6. RNDr. Mareka Chmelíka, PhD., rod. Chmelíka, nar. 09.09.1980 a Mgr. Soni Chmelíkovej,
rod. Gondovej, nar. 29.03.1983, obaja trvale bytom Ruskinovská 3353/6, Levoča, SR;v
podiele 1/20-ina;
7. Mgr. Jána Lazora, rod. Lazora, nar. 30.09.1974, trvale bytom Ruskinovská 3323/4,
Levoča, SR;v podiele 1/20-ina;
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8. Petra Kedžucha, rod. Kedžucha, nar. 14.03.1980, a Mgr. Márie Kedžuchovej, rod.
Kamenickej, nar. 05.07.1980, obaja trvale bytom Ruskinovská 3442/2, Levoča, SR;
v podiele 1/20-ina;
9. Ing. Jozefa Labudu, rod. Labudu, nar. 31.01.1984, trvale bytom Potočná 778/14, Levoča,
SR; v podiele 2/20-iny;
10.
Mgr. Michaely Bendíkovej, rod. Kašperovej, nar. 17.08.1983 a Róberta Bendíka, rod.
Bendíka, nar. 14.12.1981, obaja trvale bytom Ruskinovská 3403/16, Levoča, SR; v podiele
1/20-ina;
11. Hayward Tracy Sarah, rod. Hayward, nar. 07.10.1970, trvale bytom Upton Road 59,
Powick, Worchester, Veĺká Británia; v podiele 1/20-ina;
12. Bc. Lucie Stoklasovej, rod. Baluchovej, nar. 28.02.1979 a Mareka Stoklasu, rod.
Stoklasu, nar. 19.05.1977, obaja trvale bytom Ruskinovská 3380/12, Levoča, SR;v podiele
1/20-ina;
13.
PhDr. Jozefa Labudu, rod. Labudu, nar. 16.11.1950 a Eriky Labudovej, rod.
Petříkovej, nar. 11.07.1957, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR;v podiele
1/20-ina;
14.
Ing. Miroslava Kulíka, rod. Kulíka, nar. 17.11.1979 a Mgr. Eriky Kulíkovej, rod.
Labudovej, nar. 26.08.1980, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR; v podiele
1/20-ina;
15.
Evy Rokošnej, rod. Rokošnej, nar. 25.04.1948, trvale bytom Sabinovská 5052/27,
Prešov, SR; v podiele 1/20-ina;
16.
Mgr. Martina Bosáka, rod. Bosáka, nar. 06.10.1978, trvale bytom Ruskinovská
3317/3, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina;
17.
Marcela Tomleina, rod. Tomleina, nar. 15.01.1984, trvale bytom Francisciho 1684/20,
Levoča, SR a Lucie Tomleinovej, rod. Skaskovej, nar. 21.04.1987, trvale bytom V.
Greschika 1739/3, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina;
18.
Ing. Michaely Cehlárovej Derfényiovej, r. Derfényiovej, nar.: 26.10.1983, trvale
bytom Pribinova 25,Smižany, SR; v podiele 1/20-ina;
pre mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 za kúpnu cenu
celkom 1 euro. Obsahom kúpnej zmluvy bude:
záväzok mesta, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c),
podľa svojich finančných možností v presne neurčenom čase vyvinie všetko úsilie
potrebné
k realizácii stavby –„Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom –
autorizovaným stavebným inžinierom;
záväzok mesta, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c),
zabezpečí zimnú údržbu obslužnej komunikácie sám alebo prostredníctvom jeho
organizácie na to zriadenej;
záväzok mesta, že po úplnom ukončení realizácie stavby: „Miestna komunikácia na
Ruskinovskej ulici v Levoči“, zaradí túto komunikáciu do siete miestnych komunikácií;
právo predávajúcich uplatniť si spoločne a nerozdielne voči mestu nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty v sume 5 420 eur, v prípade, ak mesto nesplní svoj záväzok, že po
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c), podľa svojich finančných
možností v presne neurčenom čase vyvinie všetko úsilie potrebné k realizácii stavby –
„Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom – autorizovaným stavebným inžinierom
v lehote do 31.12.2018;
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záväzok predávajúcich uhradiť všetky prípadné dlhy, ktoré z akéhokoľvek právneho
dôvodu viaznu na predmete kúpy pod a), b), c) ku dňu prevodu vlastníckeho práva na
mesto;
záväzok predávajúcich uhradiť všetky prípadné dlhy, ktoré vzniknú na predmete kúpy pod
a), b), c) po prevode vlastníckeho práva na mesto z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktorý
nastal pred prevodom vlastníckeho práva na mesto.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
3. Zrušenie súťaže
Mgr. Drahomirecký – dlhodobo ponúkané bez záujmu.
UZNESENIE č. 24
K bodu: Zrušenie uznesenia
Hl. za 10

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ ruší uznesenie z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 24.
februára 2016, ktorým pod č. 18/5 bol schválený predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok.
Starého futbalového ihriska v k. ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 8003/1 - zast. pl. a
nádv., s výmerou 3 607 m2, 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 ktorým boli
schválené aj kritériá predaja, z dôvodu, že do dnešného dňa nebola doručená mestu žiadna
ponuka na kúpu cit. pozemku.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

4. Predaj pozemku – p. Lesňák
UZNESENIE č. 25
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 1392/1 záhrada s výmerou 135 m2 v lokalite ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča pre Mariana
Lesňáka, rod. Lesňáka, nar. 20.02.1973, trvale bytom G. Haina 1178/17, 054 01 Levoča za
kúpnu cenu 14 eur/m2 stanovenú podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, zníženú o 30% v súlade s Článkom 17 ods. 6
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení pre značnú
svahovitosť pozemku a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že:
žiadateľ v minulosti nadobudol pozemok darovaním od svojho otca Tibora Lesňáka;
rozhodnutím Okresného súdu v Poprade bol predmetný pozemok vrátený do vlastníctva
Mesta Levoča;
žiadateľ sa v záujme nepredĺžovania trvania súdneho sporu vzdal odvolania voči
rozhodnutiu Okresného súdu v Poprade;
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žiadateľ má záujem nadobudnúť vlastníctvo k predmetnému pozemku za štandardných
podmienok, stanovených Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom Mesta Levoča;
predmetný pozemok je značne svahovitý a Mesto Levoča ho nepotrebuje na plnenie
svojich úloh;
žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností (pozemkov), na ktorých plánuje
v budúcnosti realizovať výstavbu rodinného domu.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
5. Predaj pozemkov na výstavbu garáži
Mgr. Drahomirecký – komisia otvorila v utorok obálky
-

v predloženej tabuľke sú výsledky.

p. Kravecová – občania sa sťažujú, že pozemky kupujú ľudia, ktorí ani nebývajú na sídl.
Západ.
Mgr. Drahomirecký – táto otázka bola položená aj na akcii „Hovor so svojím mestom „ na
sídl. Západ
-

-

takto boli schválené kritéria súťaže
v prvom kole iba 6 záujemcovia nemali trvalý pobyt na sídl. Západ zo 42
predaných pozemkov, 2 osoby boli mimo Levoče, 4 osoby z Levoče, ale bez
trvalého pobytu na sídlisku
v druhom kole z 10 predaných pozemkov boli 4 ľudia s trvalým pobytom a ul.
Francisciho, potom 1 záujemca na 3 pozemky z Levoče, ale bez trvalého pobytu na
sídl. Západ a 3 pozemky predané záujemcom mimo Levoče.

UZNESENIE č. 26
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 13

proti 0

zdr 0

nehl.1

MZ vyhodnocuje a prijíma návrhy kúpnych zmlúv, ako pre mesto Levoča najvhodnejšie
návrhy kúpnych zmlúv doručené na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle
§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to :
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parcelné
číslo
pozemku
2868/223
2868/231
2868/237
2868/238
2868/239
2868/240
2868/243
2868/244
2868/245
2868/246

výmera
pozemku
(m2)
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Meno a priezvisko
navrhovateľa
Tomáš Suranovský
Michal Bobko a manž.
Peter Antal
René Šustrik a manž.
Eduard Mrúz
Eduard Mrúz
Eduard Mrúz
Jozef Marčuk a manž.
Ivan Urda
Ivan Urda

adresa navrhovateľa
Francisciho 26, Levoča
Francisciho 33, Levoča
Francisciho 17, Levoča
Francisciho 3, Levoča
Špitálska 40, Levoča
Špitálska 40, Levoča
Špitálska 40, Levoča
Pribišova 23, Sp. Hrhov
Nová 40, Spišský Hrhov
Nová 40, Spišský Hrhov

cena
v € za
celková
2
m
cena v €
52,10 1 198,30
52,70 1 212,10
40,20
924,60
50,00 1 150,00
55,00 1 265,00
55,00 1 265,00
55,00 1 265,00
60,20 1 384,60
60,20 1 384,60
60,20 1 384,60

dátum
doručenia
20.04.2017
18.04.2017
21.04.2017
15.03.2017
20.04.2017
20.04.2017
20.04.2017
20.04.2017
20.04.2017
20.04.2017

pretože tieto návrhy kúpnych zmlúv spĺňajú kritéria predaja, ktoré boli schválené Mestským
zastupiteľstvom v Levoči Uznesením z 25. Zasadnutia, MZ v Levoči, konaného dňa
15.12.2016 pod č. 25/18 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené vyhlasovateľom (mestom
Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča a v miestnej tlači mesačníka Limka.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 26 / 1
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 2868/223 - zast.pl. s výmerou 23 m2 pre Tomáša Suranovského,
nar. 12.3.1991, bytom J. Francisciho 26, Levoča, za kúpnu cenu 52,10 eur/m2, v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 26 / 2
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 2868/231 - zast.pl. s výmerou 23 m2m pre Michala Bobka, nar.
9.1.1966 a manž. Janku Bobkovú, nar. 7.7.1970 obaja bytom J. Francisciho 170/33, Levoča,
za kúpnu cenu 52,70 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 26 / 3
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 2868/237 - zast.pl. s výmerou 23 m2 pre Petra Antala, nar.
10.6.1986, bytom J. Francisciho 1727/17, Levoča za kúpnu cenu 40,20 eur/m2, v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 26 / 4
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 2868/238 - zast.pl. s výmerou 23 m2 pre Reného Schustríka nar.
12.9.1976 a manž. Eriku Schustríkovú , nar. 24.5.1979 obaja bytom J. Francisciho 1649/3,
Levoča za kúpnu cenu 50 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 26 / 5
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemkov: parc. č. KN-C 2868/239 - zast.pl. s výmerou 23 m2, parc. č. KN-C 2868/240 zast.pl. s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/243 - zast.pl. s výmerou 23 m2, pre
Eduarda Mruza, nar. 4.1.1958, bytom Špitálska 40, Levoča za kúpnu cenu 55 eur/m2,
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí
v platnom znení.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 26 / 6
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0
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MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 2868/244 - zast.pl. s výmerou 23 m2 pre Jozefa Marčuka, nar.
4.10.1989 a manž. Veroniku Marčuk Vaňovú, nar. 18.5.1991, obaja bytom Pribišova 405/23,
Spišský Hrhov, za kúpnu cenu 60,20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 26 / 7
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to
pozemkov: parc. č. KN-C 2868/245 - zast.pl. s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/246 zast.pl. s výmerou 23 m2 pre Ivana Urdu, nar. 1.3.1993, bytom Nová 162/40, Spišský
Hrhov za kúpnu cenu 60,20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 27
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 13

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ berie na vedomie, že tieto návrhy kúpnych zmlúv nespĺňajú kritériá predaja, ktoré boli
schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 25. zasadnutia
MZ v Levoči, konaného dňa 15.12.2016 pod č. 25/18 a podmienky súťaže, ktoré boli
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča
a v miestnej tlači mesačníka Limka:

parcelné výmera
číslo
pozemku
2
pozemku
(m )

Meno a priezvisko
navrhovateľa

adresa navrhovateľa

cena
2
v € za m

celková
cena v €

dátum
doručenia

2868/245

23 Ivan Urda

Nová 40, Spišský Hrhov

60,20

1 384,60

19.04.2017

2868/246

23 Ivan Urda

Nová 40, Spišský Hrhov

60,20

1 384,60

19.04.2017

T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 28
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 13

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ odmieta návrhy kúpnych zmlúv pretože tieto návrhy kúpnych zmlúv nie sú pre mesto
Levoča najvhodnejšie:

parcelné výmera
číslo
pozemku
2
pozemku
(m )
2868/223

Meno a priezvisko
navrhovateľa

cena
2
v € za m

adresa navrhovateľa

celková
cena v €

dátum
doručenia

23 Ľudovít Jandušík a manž.

Francisciho 18, Levoča

48,00

1 104,00

10.04.2017

23 Juraj Tabak

Greshika 6, Levoča

40,00

920,00

13.04.2017

23 Miroslav Blahovský a manž.

Francisciho 46, Levoča

38,20

878,60

15.03.2017

23 Vladimír Maľák a manž.

Francisciho 17, Levoča

40,00

920,00

21.04.2017

23 Marek Šilon a manž.

Greshika 6, Levoča

51,00

1 173,00

21.04.2017

23 Peter Antal

Francisciho 17, Levoča

40,20

924,60

21.04.2017

23 Ľudovít Jandušík a manž.

Francisciho 18, Levoča

48,00

1 104,00

10.04.2017

23 Dávid Kysela

Francisciho 28, Levoča

48,00

1 104,00

12.04.2017

23 Anna Tabaková

Greshika 6, Levoča

45,00

1 035,00

13.04.2017

23 Marek Šilon a manž.

Greshika 6, Levoča

46,00

1 058,00

20.04.2017

23 Stanislav Proks a manž.
Ing. Tomáš Vernársky a
23 manž.

Pri strelnici 7, Levoča

52,60

1 209,80

21.04.2017

Czauczika 5, Levoča

42,12

968,76

21.04.2017

23 Ivan Pitoňák a manž.

Francisciho 20, Levoča

42,50

977,50

20.03.2017

2868/237

23 Mária Rumanová

Francisciho 27, Levoča

40,10

922,30

05.04.2017

2868/243

23 Marián Farkašovský

Francisciho 48, Levoča

52,10

1 198,30

18.04.2017

23 Mgr. Ondrejková Eva

Francisciho 23, Levoča

43,50

1 000,50

20.04.2017

23 Eduard Mrúz

Špitálska 40, Levoča

55,00

1 265,00

20.04.2017

2868/245

23 Miloš Kušnír

Czauczika 5, Levoča

42,57

979,11

20.04.2017

2868/246

23 Jakub Kušnír

Czauczika 5, Levoča

42,57

979,11

20.04.2017

23 Stanislav Kočiš a manž.

Francisciho 38, Levoča

45,00

1 035,00

20.04.2017

23 Karol Kandra

Francisciho 5, Levoča

44,00

1 012,00

21.04.2017

2868/231

T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

6. Predaj pozemku – Viliam Bango
UZNESENIE č. 29
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0
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MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča a to: pozemok parc. č. KNC 3772/51 – zast. pl., s výmerou 141 m2, v celosti a pozemok parc. č. KN-C 3772/17 – zast.
pl., s výmerou 290 m2, v podiele ½-ica, pre Viliama Banga, rod. Bango, nar. 20.12.1960,
trvale bytom Lev. Lúky č. 43, Levoča, za kúpnu cenu 10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a
ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že
pozemok KN- C 3772/51 je zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa
a pozemok parc. č. KN-C 3772/17 je priľahlý - dvorná časť hlavnej stavbe .
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

7. Ul. Poľná – súťaž
Mgr. Drahomirecký – neprišiel žiaden návrh, preto zrušenie a úprava VOS
UZNESENIE č. 30
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ ruší uznesenie č. 10 z 24. zasadnutia MZ konaného dňa 20.10.2016, ktorým bol
schválený predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. č. KN-C
2756/4 – orná pôda, formou obchodnej verejnej súťaže a to tak, že tento pozemok bude na
podklade geometrického plánu rozdelený na dva pozemky, jeden s výmerou cca 300 m2
a druhý s výmerou cca 676 m2 a podmienky súťaže.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 31
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná - parc. č. KNC 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú.
Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) 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) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na
účet mesta;
c) súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak
navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy vyhlasovateľa;
d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude:
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta;
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c);
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- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace;
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“):
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa
schváleného harmonogramu zasadnutí MZ na rok 2017;
f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Poľná“
a s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy
MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01
Levoča;
g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť;
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov
len so súhlasom mesta;
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi
na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh
prijatý;
k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;
l) 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: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

8. predaj pozemku – p. Horváth
UZNESENIE č. 32
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 13

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C
3777/91 – zast. pl. a nádv., s výmerou 80 m2 ; oddeleného na podklade geometrického plánu
č. 13/2017, vyhotoveného dňa 30.03.2017 p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO:
33063826 z pozemku parc. č. KN-E 3780 – orná pôda, s výmerou 1 791 m2 k. ú. Levoča, vo
vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre p.
Zoltána Horvátha, rod. Horváth, nar. 14.11.1983, trvale bytom Levočské Lúky 1075/11,
05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 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 stavbou vo vlastníctve kupujúceho a to prístavbou k stavbe s. č. 1075,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3780/5 zapísanej na liste vlastníctve č. 6642 k. ú.
Levoča na kupujúceho v celosti a a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, nakoľko sa nachádza
v bezprostrednom susedstve stavby.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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9. predaj pozemku – ul. Greschika
Mgr. Drahomirecký – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na ul. Greschika

UZNESENIE č. 33
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 13

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul.
Greschika – parc. č. KN-C 2888/478 – zast. pl. a nádv., s výmerou 206 m2 , oddeleného na
podklade geometrického plánu č. 43356826-10/2017, vyhotoveného dňa 05.04.2017
Vladimírom Čechom – GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom podnikania J. Francisciho
1729/28, 054 01 Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou
120 472 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1
pre p. Pavla Hockicka, rod. Hockicka, nar. 21.04.1968 a manž. Mgr. Andreu Hockickovú,
rod. Gabaniovú,nar. 08.12.1976, obaja trvale bytom Greschika 3430/8A, 05401 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:
- požadovaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností,
ktorých žiadatelia sú bezpodieloví spoluvlastníci;
- jeho predaj žiadateľom umožní rozšíriť si záhradu;
- požadovaný pozemok nie je vhodný na samostatné osobitné využitie;
- v zmysle Územného plánu mesta Levoča požadovaný pozemok nie je plánovaný na
využitie.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 34
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 15

proti 0

zdr0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť parcely č. KN-C
2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 150 m2, ktorý bude oddelený na podklade
geometrického plánu pre p. Jozefa Lagaňu, rod. Lagaňa, nar., 03.01.1966 a manž. Ing.
Máriu Lagaňovú, rod. Baranovú, nar. 20.10.1961, obaja trvale bytom V. Greschika 1329/9,
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 drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie
sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami,
nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie geometrického plánu
zabezpečia menovaní na vlastné náklady.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 35
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť parcely č. KN-C
2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 120 m2, ktorý bude oddelený na podklade
geometrického plánu pre p. Mariána Drusu, rod. Drusa, nar. 22.05.1954 a manž. Máriu
Drusovú, rod. Kotorovú, nar. 27.01.1956, obaja trvale bytom Francisciho č. 1689/26, 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 drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu,
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa
nachádza v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie geometrického plánu zabezpečia
menovaní na vlastné náklady.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 36
K bodu: Predaj nehnuteľnosti
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť parcely č. KN-C
2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 130 m2, ktorý bude oddelený na podklade
geometrického plánu pre p. Ing. Petra Kamenického, rod. Kamenický, nar., 14.11.1972
a manž. Máriu Kamenickú, rod. Surákovú, nar. 25.12.1974, obaja trvale bytom V. Greschika
3241/11, 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 drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie
geometrického plánu zabezpečia menovaní na vlastné náklady.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
10. Zámena pozemku – p. Novotný
JUDr. Budziňáková – prečo to chce odkúpiť p. Novotný?
PhDr. Mgr. Cvoliga – odpoveď nemáme.
Mgr. Drahomirecký – zástupca p. Novotného p Maroš Stanko na komisii hovoril, že mu pod
oknom parkujú autá a tou zámennou zmluvou chcem vyriešiť tento problém
-

nevedel odpovedať na otázku, ako zabráni parkovaniu áut po tejto zámene.

p. Rosina – ale veď nám chce vybudovať nový chodník.
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PhDr. Mgr. Cvoliga – áno, len ten druhý chodník – nevie, čo s ním spraví
-

je to ťažké rozhodnutie, jeden chodník vybuduje, ale druhý nám vezme.

JUDr. Budziňáková – veď na zabránenie parkovaniu áut existujú stĺpiky.
Ing. Babej – my sme predali už jeden chodník a máme s tým problém
-

je veľmi nebezpečné predávať chodníky
jeho zástupca na komisii hovoril, že chce zlepšiť dopravnú situáciu, ale to sa
dá dopravnou značkou.

RNDr. Gerčáková – som občan, ktorý v tejto lokalite býva
-

chcem len povedať, že tam nikto iný neparkuje, len pán Novotný a robotníci,
ktorí mu rekonštruujú dom
pre nás je to jediná možnosť, ako sa dostať autom von
už teraz na chodníku parkuje jeho veľké auto a nedá sa prejsť
problém je napríklad, keď potrebuje prísť záchranná služba.

PaedDr. Repaský – treba ho poprosiť o doplnenie informácii.
Mgr. Rusnáčiková – upozorňujem grémium, že predmetom je zámena pozemkov, kde cena za
stavebného chodníka bude stanovená dohodou, výdaj zamieňaných pozemkov bude 0 eur.
p. Čurilla – chodník, ktorý spomína Ing. Babej, určite nepredávalo mesto.
UZNESENIE č. 37
K bodu: Zámena nehnuteľností
Hl. za 0

proti 3

zdr

11

nehl. 0

MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zámeny pozemkov v lok. ul.
Uhoľná k. ú. Levoča a to: časť pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka parc. č. KN-C
224/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť
žiadateľ na vlastné náklady (ďalej len „GP“) a stavbu chodníka, ktorých vlastníkom je mesto
Levoča za časť pozemku parc. č. KN-C 186 – zast. pl. s výmerou podľa GP a časť pozemku
parc. č. KN-C 187 – záhrada s výmerou podľa GP (výmera spolu cca 29 m2), ktorých
vlastníkom je žiadateľ, bez zapísanej ťarchy na LV, t.j. bez záložného práva v prospech
Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava, medzi mestom Levoča, IČO:
IČO: 329321
a žiadateľom Ing. Róbertom Novotným, nar.: 22.4.1969, bytom: Lesná č. 7, Levoča,
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na časti zamieňaných pozemkov
parc. č. KN-C 186 a parc. č. KN-C 187 po celej dĺžke okolo nového ohradového múra
žiadateľ vybuduje chodník, ktorý odovzdá do vlastníctva mesta za cenu dohodou, rozdiel vo
výmere zamieňaných pozemkov bude bez finančného vyrovnania a to v prospech mesta
Levoča.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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11. Predaj bytu – sídl Rozvoj
- Mgr. Drahomirecký – doručené 3 obálky:
1. Obálka – Kúpna zmluva doručená Ing. Jozefom Semanom,
bytom Czauczika 9 Levoča za kúpnu cenu 14 444,00 eur,
zábezpeka vo výške 8 tis. Eur vložená, zbytok do 30 dní,
prílohu je súhlas s prepadom zábezpeky
- Splnené kritéria predaja.
2. Obálka – kúpna zmluva doručená Jánom Krupom, bytom
Bijacovce č. 154 za kúpnu cenu vo výške 13 112 eur, vložená
zábezpeka vo výške 6600 eur, súhlas s prepadom zábezpeky
vložený.
- Kritéria splnené.
3. Obálka – kúpna zmluva doručená Mgr. Veronikou
Laškodyovou, bytom Spišská Nová Ves, Strojnícka 6 za kúpnu
cenu 13 500 eur vložená zábezpeka vo výške 10 tis. Eur,
súhlas s prepadom zábezpeky daný, splnené kritéria.
- Konštatujem, že mesto je najvýhodnejší návrh p. Ing. Jozefa
Semana za kúpnu cenu 14 444,00 eur.
UZNESENIE č. 38
K bodu: Predaj bytu
Hl. za 14

proti 0

zdr

1

nehl.0

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Ing. Jozefa Semana, rod. Semana,
nar.14.07.1988, bytom Jozefa Czauczika 1514/9, Levoča ako pre mesto Levoča najvhodnejší
návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle §
281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Levoča, v lok. sídl. Rozvoj a to: jednoizbového bytu č. 2 s
príslušenstvom nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súp. č. 1112, vchod č. 20 na
sídl. Rozvoj č. 20 v Levoči, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 1607 – zastavané plochy
v celosti, spoluvlastníckeho podielu v podiele 584/10000-in na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach k bytovému domu a spoluvlastníckeho podielu v podiele 584/10000in k pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. pl., s výmerou 315 m2, pretože návrh kúpnej zmluvy
spĺňa kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v
Levoči Uznesením z 26. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 23.2.2017 pod č. 26/32
a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej
stránke mesta Levoča a v miestnej tlači mesačníka Limka.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 39
K bodu: Predaj bytu
Hl. za 13

proti 0

zdr 1

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Levoča, v lok. sídl. Rozvoj
a to: jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom
dome súp. č. 1112, vchod č. 20 na sídl. Rozvoj č. 20 v Levoči, postavenom na pozemku parc.
č. KN-C 1607 – zastavané plochy v celosti, spoluvlastníckeho podielu v podiele 584/10000-in
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach k bytovému domu a spoluvlastníckeho
podielu v podiele 584/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. pl., s výmerou 315 m2,
pre Ing. Jozefa Semana, rod. Semana, nar. 14.07.1988, bytom Jozefa Czauczika 1514/9,
Levoča, za kúpnu cenu 14 444,00 eur v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 40
K bodu: Predaj bytu
Hl. za 13

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ odmieta návrh kúpnej zmluvy Jána Krupu, rod. Krupu, nar.13.8.1962, bytom Bijacovce
č. 154, 053 06 Bijacovce, pretože tento návrh kúpnej zmluvy nie je pre mesto Levoča
najvhodnejší.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 41
K bodu: Predaj bytu
Hl. za 13

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ odmieta návrh kúpnej zmluvy Mgr. Veroniky Laškodyovej, rod. Laškodyovej, nar.
10.10.1991 bytom Strojnícka 6, 052 01 Spišská Nová Ves, pretože tento návrh kúpnej
zmluvy nie je pre mesto Levoča najvhodnejší.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

12. NDS – prevod pozemkov
UZNESENIE č. 42
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0
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MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 vydanom
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú
diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001,
parc. č. KN-C 8336/7 – zast. pl., s výmerou 6564 m2 a KN-C 8336/24 – zast. pl., s výmerou
3658 m2 pod stavebnými objektmi stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO
130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180 – 13,500 D1 vľavo a SO 131-00 Preložka
poľnej cesty v km 13,500 D1, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, so
sídlom: Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

13. Autobusová zastávka – vecné bremeno
UZNESENIE č. 43
K bodu: Vecné bremeno
Hl. za 14

proti 0

zdr 1 nehl.0

MZ schvaľuje v súvislosti s realizáciou stavby pod názvom „Autobusová zastávka SAD
Levočské Lúky“ (ďalej len „autobusová zastávka“) pre autobusovú linku Levoča - Levočské
Lúky - Spišská Nová Ves, zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO.
00 329 321, oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti Železníc SR,
Bratislava, IČO: 31 364 501, povinného z vecného bremena, trpieť umiestnenie stavby
autobusovej zastávky v lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, na pozemku označenom novým parc. č.
KN-C 7244/4 – zast. pl., s výmerou 189 m2 a pozemku označenom novým parc. č. KN-C
7244/5 – zast. pl., s výmerou 52 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č.
35/2013, vyhotoveného Ing. Petrom Garnekom dňa 6.3.2013 a úradne overeného dňa
15.11.2013, od pozemku parc. č. KN-C 7244/1 – zast. pl., s výmerou 10 6855 m2 a ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 1820, na vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice
Slovenskej republiky, za jednorazovú odplatu vo výške 4 820 eur.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
14. P. Ištok – vecné bremeno
UZNESENIE č. 44
K bodu: Vecné bremeno
Hl. za 11

proti 0

zdr3

nehl.0

MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech p. Jozefa Ištoka,
rod. Ištoka, nar. 28.07.1996, trvale bytom Levočské Lúky 53, 05401 Levoča, SR - vlastníka
pozemku parc. č. KN-C 3777/65 k. ú. Levoča, ako oprávneného z vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena trpieť prechod
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.
zapísaný na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča – časť parc. č. KN-E 3777/1, v lok.
Levočské Lúky v k. ú. Levoča, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 33981302-9/2017
vyhotoveného dňa 06.02.2017 Jánom Buríkom, IČO: 33981302, Nižné Repaše 39, úradne
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overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 17.02.2017 pod č. G149/17; 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: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

15. Prenájom priestorov - Levonet
PaedDr. Repaský – koľko platí SWAN za prenájom?
Mgr. Drahomirecký – 2 tis. eur ročne.
PhDr. Mgr. Cvoliga – p. Kellner navrhol 200 eur/ročne, my sme navrhli 500 eur/ročne.

UZNESENIE č. 45
K bodu: Prenájom priestorov
Hl. za 12

proti 0

zdr 3

nehl. 0

MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou LEVONET, s.r.o. Námestie
Majstra Pavla č. 38, 054 01 Levoča (IČO 36480983) na prenájom podkrovných priestorov
v objekte s. č. 1, Námestie Majstra Pavla č. 1, Levoča formou priameho prenájmu podľa § 9a)
ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov, za účelom
umiestnenia a prevádzkovania zariadenia pre vysielanie internetového signálu, od 01.04.2017,
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, výška nájomného 500 eur ročne.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

16. Prenájom priestorov Levotec
PaedDr. Majerský, PhD. – nemecká spoločnosť Levotec platí mestu 84 tis. Eur ročne a má
záujem o ďalšie pozemky
-

majú záujme o ďalších zváračov, ale ÚPSVR im ich nevie poskytnúť
navrhli upraviť niektoré podmienky zmluvy.

Mgr. Drahomirecký – navrhli upraviť niektoré podmienky zmluvy, a základe spoločných
rokovaní sme dospeli k záveru, ktorý máte predložený.

UZNESENIE č. 46
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve
Hl. za 14

proti 0

zdr1

nehl.0

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 zo dňa
27.02.2014, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. LEVOTEC s. r. o.,
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Novoveská cesta 2848/40, 054 01 Levoča ako nájomcom, predmetom ktorého je úprava
Článku XI. „Skončenie zmluvy“, ktorý sa nahrádza novým článkom v tomto znení:
Článok XI
Skončenie zmluvy
1. Táto Zmluva zaniká:
a) dňom dohodnutým v písomnej dohode zmluvných strán,
b) dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy Nájomcovi,
c) dňom, v ktorom Nájomca ukončí alebo stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na účel
ktorej užíva Predmet nájmu podľa tejto Zmluvy.
2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z týchto dôvodov:
a) Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s touto Zmluvou,
b) Nájomca sa dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku
vyplývajúceho mu z tejto Zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní,
c) Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do užívania inej osobe v rozpore
s touto Zmluvou,
d) Nájomca opakovane poruší nepeňažný záväzok vyplývajúci mu z tejto Zmluvy,
e) Nájomca vstúpi do likvidácie,
f) na majetok Nájomcu je vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na
majetok Nájomcu bol zamietnutý pre nedostatok majetku,
g) Nájomca vstúpi do reštrukturalizácie,
h) bolo rozhodnuté o odstránení Predmetu nájmu alebo o zmenách Predmetu nájmu,
ktoré bránia ďalšiemu užívaniu Predmetu nájmu Nájomcom,
i) je tak dohodnuté v niektorom ustanovení tejto Zmluvy.
3. Nájomca je povinný do 30 dní po zániku tejto Zmluvy odovzdať Prenajímateľovi Predmet
nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie zodpovedajúce
riadnemu užívaniu Predmetu nájmu v súlade s touto Zmluvou. Ak sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak, odovzdaním Predmetu nájmu sa rozumie vypratanie všetkých
hnuteľných vecí Nájomcu, odstránenie tabúľ, nápisov a oznámení Nájomcu, uvedenie
Predmetu nájmu do pôvodného stavu, a odstránenie všetkých doplnkov, úprav a zmien
vykonaných Nájomcom na Predmete nájmu.
V prípade, ak Nájomca neodovzdá Predmet nájmu riadne a včas, je Prenajímateľ oprávnený
uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške päťnásobku mesačnej
sumy nájomného.
Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015 a Dodatku č. 2 zo
dňa 17.12.2015 ostávajú nezmenené.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

14. Prenájom nebytových prieistorov
Mgr. Drahomirecký – doručené 2 obálky:
1. Obálka _ nájomná zmluva na NMP 28 doručená Mgr. Štefanom
Virom, bytom Nová 35 Levoča za účelom vytvorenia
multimediálneho ateliéru a nahrávacieho štúdia za nájomné 42
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eur/rok, zaväzuje sa platiť za služby 220, 05 eur/mesačne od 1.
5. 2017
- Splnené kritéria.
2. Obálka – nájomná zmluva doručená neziskovou organizáciou
Humanitár na priestory NMP 50 za účelom skladových
a kancelárskych priestorov od 1. 5. 2017 za cenu 10 eur/m2/rok
- Splnené kritéria.

UZNESENIE č. 47
K bodu: Nájom nebytových priestorov
Hl. za 11

proti 0

zdr 1

nehl. 1

MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy Mgr. Štefana Viru, bytom
Nová 35, Levoča, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru
nachádzajúceho sa na Námestí Majstra Pavla č. 28 na prízemí vpravo so vstupom z dvornej
časti objektu na účel zriadenia a prevádzkovania multimediálneho ateliéru a nahrávacieho
štúdia za nájomné vo výške 42, 00 eur/m2/rok s účinnosťou od 1.5.2017.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 48
K bodu: Nájom nebytových priestorov
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy neziskovej organizácie
Humanitár n. o. so sídlom Škultétyho 19, 080 01 Prešov, IČO: 37886932, v zastúpení Mgr.
Anetty Čierny, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru
nachádzajúceho sa na Námestí Majstra Pavla č. 50 na prízemí vľavo so vstupom z dvornej
časti objektu na účel zriadenia a prevádzkovania skladových a kancelárskych priestorov za
nájomné vo výške 10, 00 eur/m2/rok s účinnosťou od 1.5.2017.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
PhDr. Mgr. Cvoliga
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11. Schválenie cenníka pre krátkodobý prenájom učební a športovísk
v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
RNDr. Gerčáková – bližšie vysvetlila.
- dôvodom sú zvýšené náklady na opravu a údržbu prenajatých priestorov.
UZNESENIE č. 49
K bodu: Schválenie cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ,
Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Levoča
Hl. za 15 proti

0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje cenník pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, Gašpara Haina
37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča
podľa predloženého návrhu.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

12. Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako
súčasti Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 054
01 Levoča do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2017
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
RNDr. Gerčáková – bližšie vysvetlila.
-

návrh predkladá OŠSVaZ na základe žiadosti OÚ Prešov, odboru školstva.
k žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských
zariadení, ktorú zriaďovateľ predkladá MŠVVaŠ SR, je v zmysle § 18, ods. 7,
písmeno k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov potrebný súhlas obce, na
území ktorej sa elokované pracovisko zriaďuje. OÚ Prešov ako zriaďovateľ
svoju žiadosť odôvodnil tým, že od 1.2.2017 má Spojená škola internátna,
Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča prenajaté priestory, do ktorých sa rozšíri
pracovisko CŠPP. Adresa elokovaného pracoviska bude Námestie Štefana
Kluberta 1, Levoča.

UZNESENIE č. 50
K bodu: Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti
Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 05 401 Levoča do
siete škôl a školských zariadení od 1.9.2017 v zmysle § 18, ods.7, písmeno k)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Hl. za

15 proti

0

zdr

0

nehl. 0

MZ vyjadruje súhlas so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti Spojenej
školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 05 401 Levoča do siete škôl a školských
zariadení od 1.9.2017 v zmysle § 18, ods. 7, písmeno k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

13. Projekt: „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej
školy, Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
RNDr. Gerčáková – bližšie vysvetlila.
-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v spolupráci so
samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 2 Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Špecifického cieľa 2.2.2 Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód výzvy: IROP-P02SC222-2016-13.
- predmetom a zámerom projektu je obstaranie jazykovej učebne, obstaranie
prírodovednej učebne chemickej, obstaranie prírodovednej učebne fyziky,
obstaranie polytechnickej učebne.
- cieľom projektu: modernizácia učební v súlade princípmi a usmernením MŠ
SR za účelom zvýšenia záujmu žiakov o teoretické vyučovanie hlavne so
zameraním na uvedené cieľové skupiny s posilnením ich motivácie spojenej s
praktickou činnosťou.
- aktivity projektu budú realizované v termíne 09/2017 – 06/2018.
p. Kravecová – učebne fyzikálne, chemické boli na ZŠ zrušené, teraz sa robia naspäť.
UZNESENIE č. 59
K bodu:
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom
realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám.
Štefana Kluberta 10, Levoča“ realizovaného v rámci IROP-P02-SC222-2016-13, ktoré ciele
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
T: ihneď
Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 60
K bodu:
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy, Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“ v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 61
K bodu: Projekt „Zlepšenie kľúčových
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“
Hl. za 14

kompetencií

proti 0

zdr

žiakov

0

Základnej

školy,

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Štefana
Kluberta 10, Levoča“ vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
(115 950,00 EUR ) a z poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) (110 152,50
EUR ) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5 797,50 EUR
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 62
K bodu: Projekt „Zlepšenie kľúčových
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“
Hl. za 14

kompetencií

proti 0

zdr

0

žiakov

Základnej

školy,

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

14. Projekt: „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej
školy, Jána Francisciho 11, Levoča“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
RNDr. Gerčáková – bližšie vysvetlila.
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UZNESENIE č. 51
K bodu:
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Jána Francisciho 11, Levoča“
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom
realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána
Francisciho 11, Levoča“ realizovaného v rámci IROP-P02-SC222-2016-13, ktoré ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
T: ihneď
Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 52
K bodu: : Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Jána Francisciho 11, Levoča“
Hl. za 14

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča“ v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 53
K bodu: Projekt „Zlepšenie
Jána Francisciho 11, Levoča“
Hl. za 14

kľúčových
proti 0

kompetencií
zdr

žiakov

0

Základnej

školy,

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11,
Levoča“ vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (127 976,00 EUR ) a z
poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) (121 577,20 EUR ) v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 6 398,80 EUR.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 54
K bodu: Projekt „Zlepšenie
Jána Francisciho 11, Levoča“
Hl. za 14

kľúčových
proti 0

kompetencií
zdr

0

žiakov

Základnej

školy,

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
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Jána Francisciho 11, Levoča“.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

15. Projekt: „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej
školy, Gašpara Haina 37, Levoča“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
RNDr. Gerčáková – bližšie vysvetlila.

UZNESENIE č. 55
K bodu:
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Gašpara Haina 37, Levoča“
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom
realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Gašpara
Haina 37, Levoča“ realizovaného v rámci IROP-P02-SC222-2016-13, ktoré ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
T: ihneď
Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 56
K bodu: Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Gašpara Haina 37, Levoča“
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy, Gašpara Haina 37, Levoča“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 57
K bodu:
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Gašpara Haina 37, Levoča“
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Gašpara Haina 37,
Levoča“ vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (84 387,20 EUR ) a z
poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) (80 167,84EUR ) v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 4 219,36 EUR.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga
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UZNESENIE č. 58
K bodu:
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Gašpara Haina 37, Levoča“
Hl. za 15

proti 0

zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Gašpara Haina 37, Levoča“.
T: ihneď

Z: RNDr. Gerčáková
PhDr. Mgr. Cvoliga

16. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských
a stavebných prác
na stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba
v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania spodnej časti veže
a južnej fasády“, s predpokladanou hodnotou zákazky 1 013 165, 81 €
/s DPH/
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
PaedDr. Majerský PhD. – dostali sme sa do finálnej podoby rekonštrukcie Baziliky sv. Jakuba
- v horizonte 2-3 rokov by mohla byť opravená a odstránené lešenie.
Mgr. Babej – budem sa tešiť, že zmizne lešenie z Baziliky.
PhDr. Mgr. Cvoliga – ide o obrovskú stavbu obrovského významu
- Dóm sv. Alžbety v Košiciach dostal príspevok vo výške 2, 25 mil. eur preto, že
Košice boli hlavným mestom kultúry
- preto je už opravená.
PaedDr. Majerský, PhD. – tohto roku bude 500. výročie od ukončenia Diela Majstra Pavla,
tak budeme radi, ak to dostaneme z MKSR.
UZNESENIE č. 63
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác
na stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 –
ukončenie reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou
hodnotou zákazky 1 013 165,81 eur (s DPH).
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl.0
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác na stavbu:
„Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania
spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou hodnotou zákazky 1 013 165,81 eur (s
DPH).
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
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PhDr. Mgr. Cvoliga

17. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na
stavbu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný
múr, Levoča s predpokladanou hodnotou zákazky 519 506, 24 €
/s DPH/
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
p. Čurilla – budem rád, že sa to po toľkých rokoch zrealizuje
- ten úsek je technicky zložitý kvôli sieťam, tak preto budú aj nespokojní
niektorí ľudia
- ďakujem vedeniu i poslancom, že sme sa dostali do takého štádia.
PaedDr. Majerský, PhD. – je to jedna z najdlhších ulíc v meste a je bez chodníka.
Ing. Krajňák, PhD. –s tavba je zložená z 2 častí a to je komunikácia a oporný múr napravo
smerom od sédrie, starý oporný múr nepostačuje.
UZNESENIE č. 64
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča s
predpokladanou hodnotou zákazky 519 506,24 eur (s DPH).
Hl. za 15
proti 0
zdr0
nehl.0
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 519
506,24 eur (s DPH).
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

18. Návrh

na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských
a stavebných prác na stavbu: „ Rekonštrukcia fontány
dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114, 25 € /s
DPH/.

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil. Ide o celkovú rekonštrukciu vrátane technologického
zariadenia.
PaedDr. Majerský, PhD. – suma je pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, preto môžeme
dostať nižšiu sumu.
PhDr. Mgr. Cvoliga – rozpočet na reštaurátorské a technické práce je zložitý elaborát, asi 150
strán.
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p. Rosina – reštaurátorské práce sú vždy drahé, všetka česť mestu.
PaedDr. Majerský, PhD. – komunikujeme s reštaurátormi, aby bola fontána osvetlená.
UZNESENIE č. 65
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác
na stavbu: „Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou
zákazky 131 114,25 eur (s DPH).
Hl. za 15
proti 0
zdr0
nehl.0
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia fontány
dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114,25 eur (s DPH).
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

19. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác
na stavbu: „Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej
umeleckej školy, Námestie majstra Pavla 48, Levoča“,
s predpokladanou hodnotou zákazky 83 876, 52 € / s DPH/
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil
- ide o dve novú učebne s novým prístupovým schodiskom, lebo to, ktoré je tam , je
nepoužiteľné.
PaedDr. Repaský – v dôvodovej správe je uvedené , že je ZUŠ kapacitne nedostatočne
vybavená
-

chcem len uviesť, že sme kapacitne v poriadku, ide o dôležitý fakt a to je
nariadenie MŠ SR o priestorovom vybavení napr. výtvarných ateliérov
tým pádom sa dostaneme na splnenie podmienok, kde budú 2 ateliéry.

UZNESENIE č. 66
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu:
„Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy,
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83
876,52 eur (s DPH).
Hl. za 13
proti 0
zdr 0
nehl.1
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rozšírenie učebných
priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“, s
predpokladanou hodnotou zákazky 83 876,52 eur (s DPH).
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga
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20. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na
stavbu: „Modernizácia detského ihriska, ulica Jána Francisciho,
Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 18 859, 31 € /s DPH/
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
p. Kravecová – poďakovanie za projekt, mamičky na to dlho čakali.
UZNESENIE č. 67
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu:
„Modernizácia detského ihriska, Ulica Jána Francisciho, Levoča“,
s predpokladanou hodnotou zákazky 18 859,31 eur (s DPH).
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl.0
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Modernizácia detského
ihriska, Ulica Jána Francisciho, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 18 859,31 eur
(s DPH).
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

21. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác
na stavbu: „ Levoča – mestská časť Závada, úprava miestnej
komunikácie
a prístupu
ku
kostolu
–
rekonštrukcia“
s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952, 81 € / s DPH/
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 68
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu:
„Levoča – mestská časť Závada, úprava miestnej komunikácie a prístupu
ku kostolu – rekonštrukcia“ s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952,81 eur
(s DPH)
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl.0
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Levoča – mestská časť
Závada, úprava miestnej komunikácie a prístupu ku kostolu – rekonštrukcia“
s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952,81 eur (s DPH).
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga
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22. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na
stavbu: „Prestavba NMP v Levoči, II, etapa“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Marek Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil
-

-

1. časť druhej etapy začína tam, kde sme ukončili 1. Etapu, teda od osi
evanjelického kostola po križovanie so Sirotínskou ulicou, I. etapa po
spojovaciu uličku medzi MsÚ a potom 3. Etapa
v 1. Etape pôjde o obnovu komunikácie, priľahlých chodníkov, sietí
rokovania so správcami sieťami budú prebiehať
následne obnova verejnej zelene
v máji a júni vyžiadame aktuálne stanoviská správcov sietí
následne júl 2017 aktualizácia PD, a rozpočtu, hlavne toho, čo bude platiť
mesto, čo správcovia sietí
posledná časť prípojky, ktoré sú vo vlastníctve vlastníkov nehnuteľností
financovanie 1. A 2. Časti bude financované z príspevku MFSR na rok 2018
a 2019
realizácia 1. etapy – marec 2018 a druhej marec 2019

PaedDr. Majerský, PhD. – 1. časť II. etapy by mohla byť hotová do začiatku letnej turistickej
sezóny
-

tam netreba robiť hĺbkovú kanalizáciu, bude vytvorených 12 parkovacích
miest a menší ostrovček
dopravný režim ostane nezmenený.

p. Čurilla – ide o dobré rozhodnutie aj v súvislosti s UNESCOM
-

naším zápisom sme prijali určité záväzky
akú sú úpravy oproti pôvodnému projektu?

Ing. Krajňák, PhD. – hlavne bolo potrebné upraviť ceny, iné úpravy v I. a II. časti ne sú
žiadne
-

v III. etape je to zložité, bude finančne náročnejšie, ide o podzemné vstupy do
suterénov, kde niektoré domy mali pivnice pod domami, ktoré idú až do zeleného
pásma a to by malo byť prístupné verejnosti.

p. Čurilla – majú to vo vlastníctve majitelia objektov, nie?
Ing. Krajňák, PhD. – nie, je to v zelenom pásme.
p. Čurilla – škoda, že odstúpila Ing. arch. Janovská
Ing. Krajňák, PhD. – ako vedúca projektantka ostala Ing. Arch. Čutková, Ing. arch. Janovská
poskytne súčinnosť.
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UZNESENIE č. 69
K bodu: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu:
„Prestavba NMP v Levoči, II. etapa“
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl.0
MZ schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba Námestia
Majstra Pavla v Levoči, II. etapa“.
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

23. Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri
zimnom štadióne“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
p. Rosina – aký je to význam pre mesto?
Ing. Krajňák, PhD. – nad štadiónom je pozemok, ktorý je nevyužiteľný pre mesto, zmení sa
v územnom pláne využitie na polyfunkčné využitie.
- doteraz v územnom pláne určené na bývanie 4- podlaží
PaedDr. Majerský, PhD. – pozemok patrí kláštoru minoritov, pán Miroslav Pavlov má záujem
o jeho polyfunkčné využitie
- je tu prítomný, ak by mal niekto otázky.
UZNESENIE č. 70
K bodu: Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom
štadióne“
Hl. za 13
proti 0
zdr
1
nehl.0
MZ berie na vedomie Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny
a doplnky „Pri zimnom štadióne“ vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne
spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294)
T: ihneď
Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 71
K bodu: Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom
štadióne“
Hl. za 13
proti 0
zdr1
nehl.0
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MZ berie na vedomie výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča,
Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ Okresným úradom v Prešove podľa § 25 stavebného
zákona ( stanovisko OÚ Prešov č OU -PO-OVBP1-2017/14372/28407 zo dňa 24.03.2017).
T: ihneď
Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga
UZNESENIE č. 72
K bodu: Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom
štadióne“
Hl. za 13
proti 0
zdr 1
nehl.0
MZ súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného
plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“, podľa § 22 stavebného
zákona.
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 73
K bodu: Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom
štadióne“
Hl. za 13
proti 0
zdr1
nehl.0
MZ schvaľuje 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 „Pri zimnom štadióne“ spracovaný Ing. arch. Lukášom Sečkom,
autorizovaným architektom SKA.
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 74
K bodu: Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom
štadióne“
Hl. za 13
proti0
zdr1
nehl.0
MZ ukladá prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa §
2a stavebného zákona:
1. zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom
štadióne“ vyvesením na úradnej tabuli mesta 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 „Pri zimnom
štadióne“, 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 „Pri zimnom
štadióne“ schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,
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4. uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ v zmysle § 28
ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na stavebnom úrade v Levoči
a na Okresnom úrade v Prešove.
T: ihneď
Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

24. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
UZNESENIE č. 75
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“
Hl. za 13
proti 0
zdr0
nehl.0

MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu VZN mesta Levoča č.1/2017, ktorým sa
podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného plán mesta Levoča
Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené
žiadne pripomienky.
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

UZNESENIE č. 76
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“
Hl. za 14
proti 0
zdr
1
nehl.0

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.1/2017, ktorým sa
podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča
Zmeny a doplnky Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ .
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

25. Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2017.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
JUDr. Budziňáková – budeme tento bod aktualizovať vzhľadom na investičné akcie?
Ing. Krajňák, PhD. – v pláne sú už tie, ktoré sú už pripravené .
UZNESENIE č. 77
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K bodu: Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 podľa
priloženého návrhu.
Hl. za 13
proti 0
zdr
0
nehl.2

MZ schvaľuje plán verejného obstarávania na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga

26. Investičné akcie Mesta Levoča v roku 2017 a 2018
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Krajňák, PhD. – bližšie vysvetlil.
- jednotlivé akcie sú v rôznych stupňoch rozpracovanosti
- v rámci doplnenia investičných akcií, ktorú už boli spomínané ide
o Ruskinovskú cestu a cestu ku garážam na ulici Železničný riadok
- na Ruskinovskú cestu máme spracovaný projekt autorizovaným inžinierom,
ešte nie ej vydané stavebné povolenie
- verejné obstarávanie môžeme vyhlásiť niekedy v júli až auguste 2017, ak bude
finančné krytie, nie je tam zahrnuté verejné osvetlenie, lebo ak chceme úsporné
svietidlá, nemôžu sa využiť stĺpy, ktoré sú tam teraz, lebo sú nízke
- investičný náklad Ruskinovskej cesty je cca 126 tis. eur
- komunikácia ul. Za sédriou – sú tam 2 časti – suma oboch častí - spodná
stavba, kde odvodnenie, makadam a obrubník sú rozpočtované na 58 tis. eur,
ide o cestu ku garážam a prepojovaciu uličku
- len makadam na spodnú cestu je rozpočtovaný na 26 tis. Eur, ak bude obrubník
a makadam, t ak je to cez 31 tis. Eur a kompletná vozovka za 47 tis. eur, teda
celá spodná stavba vyjde na 58 tis. Eur aj s odvodnením.
PaedDr. Majerský, PhD. – my ideme robiť odvodnenie, makadam a obrubník, čo je cca 34
tis. eur.
Ing. Krajňák, PhD. – nedá sa to obstarať spolu s ul. Štúrovou, lebo ul. Štúrova je už
pripravená na verejné obstarávanie.
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme v pláne vybudovať cestu ku garážam na ul. Železničný riadok
a ku garážam na sídl. Západ vo forme makadamu a Ruskinovská cesta
- Ruskinovská cesta je záväzok podľa uznesenia , kde musíme do roku 2018
vybudovať komunikáciu
- my sa tými 3 investičnými akciami zaoberáme, ak by šli naraz, museli by sme
to kryť úverom
- dajte nám do júnového MZ priestor, lebo budeme mať lepší prehľad o príjme
z pozemkov
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-

tie 3 akcie by sme potom súťažili spolu
ak chceme brať ďalší úver, musíme mať príjem, musíme nastaviť kombináciu
financovania.

p. Čurilla – Ing. Krajňák spomínal, že už v lete by mohlo byť verejné obstarávanie na
Ruskinovskú ulicu, takže by mohla byť realizácia aj tohto roku.
p. Dunčko – dá sa ul. Predmestie zahrnúť do investičných akcií?
Ing. Krajňák – čo sa týka ul. Predmestia, tak táto komunikácia nie je vyhradená
- sú tam vstupy do domov, mali by sme ísť v šírke komunikácie, teraz je to len
vysypané,
- ak by sme šli alternatívou chodníka, rozpočet je na 37 tis eur.
p. Kravecová – ako komunikácia by to nebolo dobré, ak by tam začali chodiť autá, museli by
sa ubrať súkromné pozemky.
PhDr. Mgr. Cvoliga – na minulom MZ sme prijali uznesenie o odstránení stavieb
- tie stavby boli odstránené
- ale rozpočet na vybudovanie chodníka je ov výške 37 tis. Eur.
p. Kravecová – už by si to ľudia zaslúžili.
PhDr. Mgr. Cvoliga - obávam sa, či nebudeme mať potom stavby na chodníku.
p. Kravecová – aj títo obyvatelia musia mať nejaký poriadok, oni zničili ulicu.
UZNESENIE č. 78
K bodu: Investičné akcie Mesta Levoča v roku 2017 a 2018
Hl. za
12
proti 0
zdr
0
nehl.1
MZ berie na vedomie informáciu o pripravovaných investičných akciách Mesta Levoča
pre rok 2017 a 2018 podľa predloženého návrhu.
T: ihneď

Z: Ing. Pitoráková
PhDr. Mgr. Cvoliga
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27. Levočská priehrada
p. Kravecová – rozprávala som sa s p. Rozložníkom, ktorý povedal, že bol pri vypúšťaní
priehrady a čistení
-

chýba to ľuďom, treba to spraviť teraz.

PaedDr. Majerský, PhD. – je nešťastným riešením, že sú v jednom objekte aj rybári, aj
rekreanti.
Ing. Babej – v priehrade sú ryby, vodu využíva aj GPU, preto sa nedá len tak vypustiť
-

rozmnožujú sa riasy, na druhej strane chemická ochrana začína byť úspešná.

Mgr. Minďaš – to, čo riešil p. Rozložník, bolo v roku 2008 – 2009
-

-

bol to kaprový revír, teraz je to lososovitý revír
znečistenie priehrady – venujú sa tomu odborníci z Prahy, aplikujú
enzymatické prípravky
je riešením vypustiť a vybagrovať ½ metra organických usadením, lenže je tam
prítok z potoka
voda je v priehrade čistá, lebo tam žije pstruh
je potrebné sa dohodnúť s GPU, ktorí majú zmluvu na odber vody a voda je
vlastníctvom štátu
vodu využívajú aj hasiči
rozpočet na bagrovanie je v státisícoch eur
sme projekčne pripravený nato, aby priehrada dostala svoju tvár
nádrž nemôžeme prevádzkovať, nemáme tam pitnú vodu, ktorá išla
z nemocničnej chaty a tá sa predala
tým pádom nemôžeme prevádzkovať ani WC, ani chatu
dôvod je nízky tlak vody z nemocničnej chaty.

p. Rosina – ale vieme tam zabezpečiť vodu?
Mgr. Minďaš – vykopaním studne jedine, je to ekonomicky nevýhodné.
PhDr. Mgr. Cvoliga – máme projektovú dokumentáciu
-

boli sme v projekte Interreg s Poľskom, ale neboli sme úspešní
teraz v septembri by mala byť nová výzva.

JUDr. Budziňáková – zvážte výrub topoľov na ul: Greschika, ktoré narušujú stavby
-

na tejto ulici sú aj umiestnené kontajnery, ktoré zabraňujú šoférom vo výhľade.
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UZNESENIE č. 79
K bodu: Levočská priehrada
Hl. za
14
proti 0

zdr 1

nehl.0

MZ berie na vedomie informáciu o stave levočskej priehrady.
T: ihneď

Z: PhDr. Mgr. Cvoliga

28. Interpelácie poslancov
Ing. Babej – skúšať vyčistenie skládky na ul. Nad tehelňou tam, kde to bolo vyčistené.
p. Dunčko – nemám interpelácie , len 3 pripomienky:
1. popíjanie alkoholu na verejnosti pri OC Texon,
2. rozdelenie mestských zastupiteľstiev, keďže sme tu 6 hodín
3. holuby poškodzujúce dom p. Vinárovej.
Mgr. Novák – už 2 mesiace máme zavedené ½ hodinové služby vo všetkých smenách pri tejto
lokalite
- vieme, že sú tam postávajúci, ale keď nepijú alkohol, nič im nemôžeme urobiť.
- predložím písomne zoznam pokút uložených v tejto lokalite.
PaedDr. Repaský – opadáva krytina z Menhardskej brány, hrozí úraz obyvateľom.
p. Kravecová – pranie kobercov na ul. Nad tehelňou
- neobývané byty na levočských Lúkach.
Mgr. Drahomirecký – máme vedomosť, ale pokiaľ nájomca riadne platí nájom, mesto nemá
možnosť zrušiť zmluvu
- niektorí si pred odchodom do zahraničia vypýtajú súhlas s prenájom 3 osobe.
p. Kravecová – v LIMKE sa vypustilo zverejňovanie športových zápasov
- požiadavky na kontajnery na ul. Mengusovskej, Predmestie a ulici pri Lidli.
Mgr. Minďaš – na týchto uliciach je zabezpečený pravidelný zvoz TKO, kontajnery sa
k rodinným domom nedávajú.
p. Rosina – parkovanie na sídliskách?
PaedDr. Majerský, PhD. – včera zasadala pracovná skupina, bude výzva na vnútrobloky.
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PhDr. Mgr. Cvoliga – nikdy však nebudú výzvy len na spevnené plochy, ale musí byť
spojitosť s niečím.
PaedDr. Majerský – dovoľujem si pozvať poslancov na 2 akcie: 15. 5. 2017 na uvedenie
pamätnej mince Majstra Pavla o 14.00 h na radnici a na cyklistické preteky Okolo Slovenska
7. – 8. 6. 2017.

29. Záver
Primátor mesta PaedDr. Majerský
a ukončil 27. zasadnutie MZ.

poďakoval prítomným poslancom za účasť
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