Mestská rada v Levoči
/GDPR/

UZNESENIE

č. 22
z 22. zasadnutia Mestskej rady v Levoči,
konaného dňa 19. apríla 2022
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 4
proti 0

zdr

0

MR schvaľuje program MR.
T: ihneď
UZNESENIE č. 2
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 4

Z: Ing. Vilkovský, MBA

proti 0

zdr

0

MR schvaľuje overovateľov zápisnice MR: Miroslav Čurilla, Miroslav Dunčko.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 4
proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 21. zasadnutia MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 4
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť kúpu parcely KN-E 85 – záhrada s výmerou 108 m2, evidovaná
na LV č. 1120 v k. ú. Závada, vo vlastníctve Róberta Magvaša, ■■■■■■, trvale bytom
■■■■■■, 054 01 Levoča, SR, v celku, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu
14,00 eur/m2, za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou
komunikáciou.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť kúpu novovytvorenej parcely KN-C 185/2 – trvalý trávny porast
s výmerou 44 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 13/2022, vyhotovený geodetom Ing.
Petrom Garnekom, autorizačne overený dňa 02.03.2022 Ing. Petrom Garnekom, od parcely
KN-C 185 – trvalý trávny porast s výmerou 1 421 m2, evidovanej na LV č. 176 v k. ú. Závada,
vo vlastníctve Róberta Magvaša, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR,
v celku, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 14,00 eur/m2, za účelom
vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou komunikáciou, alebo tvoria
verejnú plochu.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť kúpu novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 252/23 – zast.
plocha s výmerou 101 m2 a KN-C 252/24 – zast. plocha s výmerou 1 m2, oddelených
Geometrickým plánom č. 7/2022, vyhotoveným a autorizačne overeným dňa 11.02.2022
geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pôvodných pozemkov KN-E 84 – zast. plocha s výmerou
131m2, evidovaná na LV č. 58 v k. ú. Závada a KN-C 186 – zast. plocha s výmerou 590 m2,
evidovaná na LV č. 58 v k. ú. Závada, vo vlastníctve Doc. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc., rod.
■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Ing. Magdaléna Vodzinská, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja
trvale bytom ■■■■■■, 040 01 Košice, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu
5,00 eur/m2, za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou
komunikáciou, alebo tvoria verejnú plochu.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť kúpu pozemku parc. č. KN-C 2255 – ost. pl. s výmerou 374 m2,
zapísaného na LV 6852, k. ú. Levoča, od spol. TRADE City a. s. v likvidácii, Čsl.
Armády 1117, Trebišov, SR, IČO: 36575101 v celosti, pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla
4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 4 600,00 eur, stanovenú Znaleckým
posudkom č. 9/2022, vypracovaného dňa 02.03.2022 znalkyňou Ing. Alenou Pethöovou
(evidenčné číslo znalca: 914879).
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 3
proti 0
zdr
1
=
neschválené
/kladne formulovaný návrh nebol hlasovaním schválený/
MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča a to
pozemku parc. č. KN-C 6678/22 – ost. pl., s výmerou 752 m2 a pozemku parc. č. KN-C 6678/23
– ost. pl., s výmerou 410 m2, v celosti, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu
15,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III.
etapa“, od Ing. Marty Kovácsovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,
Levoča, v podiele 1/12-ina, Mgr. Márie Petrekovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom
■■■■■■, Levoča, v podiele 1/12-ina a Jaroslava Petreka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/12-ina.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Fedor. Jarok, k. ú. Levoča, a to
pozemku parc. č. KN-C 6687/48 - zast. pl., s výmerou 152 m2, pre Mgr. Klaudiu Korpeľovú,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, v podiele ½-ica a pre Rastislava Uhliara, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■, v podiele ½-ica, obaja trvale bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu
40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť tento predaj pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Cit. pozemok je zastavaný stavbou rekreačnej chaty bez
súpisného čísla v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské
Lúky – parc. č. KN-C 3794/30 – zast. pl. a nádv., s výmerou 32 m2, oddeleného na podklade
geometrického plánu č. 17/2022, vyhotoveného dňa 03.03.2022, Ľudovítom Muránskym, IČO:
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3791/1
– trv. tr. porasty, s výmerou 533 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 4376 k. ú. Levoča, pre Denisu Plachetkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom
■■■■■■, 05401 Levoča, SR v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že
prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve kupujúcej.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské
Lúky – parc. č. KN-C 3794/31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 8 m2, oddeleného na podklade
geometrického plánu č. 18/2022, vyhotoveného dňa 16.03.2022, Ľudovítom Muránskym, IČO:
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3791/1
– trv. tr. porasty, s výmerou 533 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 4376 k. ú. Levoča, pre Matúša Čonku, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,
053 11 Smižany, SR v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a,
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že
prevádzaný pozemok je zastavaný časťou stavby garáže s. č. 1867 vo vlastníctve kupujúceho.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu pozemkov
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina, kde:
na jednej strane zámeny bude:
 pozemok parc. č. KN-C 7197/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 40 m2 , oddelený na
podklade geometrického plánu č. 33981302-71/2021, vyhotoveného dňa 16.09.2021
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše
39, z pozemku parc. č. KN-C 7197/3 - zast. pl. a nádv., s výmerou 1 581 m2 , vo vlastníctve
mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, t.
č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča;
a na druhej strane zámeny bude:
 pozemok parc. č. KN-C 6857/3 – záhrada, s výmerou 40 m2,v spoluvlastníctve
zamieňajúcich na druhej strane a to:
- Alžbety Kotradyovej, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 052 01
Spišské Tomášovce, SR – v podiele: 1/14-ina;
- Heleny Matvejovej, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom 053 06 Bijacovce
■■■■■■, SR – v podiele 1/14-ina;
- Ing. Anny Krigovskej, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 053 03
Jablonov, SR – v podiele 1/14-ina;
- Ondreja Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom: ■■■■■■, 054 01 Levoča,
SR – v podiele 1/14-ina;
- Jozefa Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom: ■■■■■■, 054 01 Levoča,
SR – v podiele 1/14-ina;
- Petra Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR
– v podiele 4/7-iny;
- Milana Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča,
SR – v podiele 1/14-ina;
t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 317 k. ú. Levoča;
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a to tak, že mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01
Levoča ako zamieňajúci na jednej strane sa stane vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 6857/3
– záhrada, s výmerou 40 m2 v celosti (1/1);
a zamieňajúci na druhej strane sa stanú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C
7197/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 40 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č.
33981302-71/2021, vyhotoveného dňa 16.09.2021 Jánom Buríkom - GEODET, IČO:
33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-C 7197/3 zast. pl. a nádv., s výmerou 1 581 m2 ;
a to:
- Alžbeta Kotradyová, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 052 01 Spišské
Tomášovce, SR – v podiele: 1/14-ina;
- Helena Matvejová, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom 053 06 Bijacovce ■■■■■■,
SR – v podiele 1/14-ina;
- Ing. Anna Krigovská, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 053 03
Jablonov, SR – v podiele 1/14-ina;
- Ondrej Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom: ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR –
v podiele 1/14-ina;
- Jozef Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom: ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR –
v podiele 1/14-ina;
- Peter Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR –
v podiele 4/7-iny;
- Milan Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR –
v podiele 1/14-ina;
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:
- zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti so
stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline“, stavebným
objektom: „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“; teda mesto Levoča sa stane
vlastníkom pozemku zastavaného stavebným objektom: „Miestna komunikácia Levočská
Dolina – Južná“;
- zamieňajúci na druhej strane sa stanú spoluvlastníkmi pozemku, na ktorom je zrealizované
schodisko v ich spoluvlastníctve tvoriace prístup k domu s. č. 1032 postavenému na
pozemku parc. č. KN-C 6856.
Keďže výmera zamieňaných pozemkov je rovnaká, zámena sa zrealizuje bez finančného
vyrovnania.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu pozemkov
v katastrálnom území Levoča, v lok. Fedorkin jarok, kde:
na jednej strane zámeny bude:
 pozemok parc. č. KN-C 6687/159 – ost. pl., s výmerou 34 m2 , vo vlastníctve Ing. arch.
Magdalény Janovskej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 851 03
Bratislava, SR, t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2332 k. ú.
Levoča;
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a na druhej strane zámeny bude:
 pozemok parc. č. KN-C 9940/5 – ost. pl., s výmerou 34 m2, vo vlastníctve Mesta Levoča,
IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR, t. č. zapísaný
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča;
a to tak, že:
 Mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako
zamieňajúci na jednej strane sa stane vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 6687/159 – ost.
pl., s výmerou 34 m2 v celosti (1/1);
 Ing. arch. Magdaléna Janovská, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 851 03
Bratislava, SR, ako zamieňajúca na druhej strane sa stane vlastníčkou pozemku parc. č. KNC 9940/5 – ost. pl., s výmerou 34 m2 v celosti (1/1);
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že zámenou pozemkov sa
zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov - Mesto Levoča sa stane vlastníkom
pozemku, na ktorom sa nachádza časť prístupovej cesty k rekreačným chatám a Ing. arch.
Magdaléna Janovská sa stane vlastníčkou pozemku, na ktorom sú zrealizované schody a teraska
k chate s. č. 2002 v jej vlastníctve.
Keďže výmera zamieňaných pozemkov je rovnaká, zámena sa zrealizuje bez finančného
vyrovnania.
T: 31.08.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj pozemku
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Fedorkin
jarok – parc. č. KN-C 9940/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 47 m2, t. č. zapísaného v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča, pre Ing. arch. Magdalénu Janovskú, rod.
■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 851 03 Bratislava, SR, v celosti (1/1), za kúpnu
cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný časťou stavby rekreačnej
chaty s. č. 2002 vo vlastníctve kupujúcej.
T: 31.08.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku
s účinnosťou od 01.05.2022:
- inv. č. 1/801/35 – Autobusová stanica - súp. č. 1854, or. č. 32, postavená na pozemku parc. č.
KN-C 1625/6 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 103 m2, rok obstarania 1993,
v obstarávacej cene 246 042,65 eur, precenenie ..................... eur, oprávky ................ eur,
v zostatkovej cene ..................... eur; do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom:
Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť nájom časti nebytových priestorov v administratívnej budove –
čakárni Autobusovej stanice v Levoči, súp. číslo 1854, postavenej na pozemku parc. č. KN-C
1625/6, na adrese Železničný riadok 32, 054 01 Levoča s výmerou 2 m2 na účel umiestnenia
a prevádzkovania predajných automatov na predaj nealkoholických nápojov a potravinárskych
produktov formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) a
s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje
tieto podmienky súťaže:
a) minimálna výška nájomného bude 500 eur / jeden automat / rok bez DPH, maximálny počet
automatov: 2ks;
b) akceptácia nájomcu, že predmet nájmu je možné využiť výlučne na umiestnenie
a prevádzkovanie predajných automatov na predaj nealkoholických nápojov
a potravinárskych produktov;
c) akceptácia nájomcu, že správca nehnuteľnosti zabezpečí prívod elektrickej energie a pitnej
vody k predmetu nájmu, pričom náklady za spotrebu elektrickej energie a pitnej vody bude
budúci nájomca platiť správcovi nehnuteľnosti na základe ním vystavených faktúr
nájomcovi;
d) návrh zmluvy bude obsahovať záväzok nájomcu zabezpečovať riadne všetky zákonné
povinnosti v súvislosti s umiestnením automatov do predmetu nájmu a ich prevádzkou
vrátane zabezpečovania pravidelných revízií;
e) návrh zmluvy bude obsahovať záväzok nájomcu, že bude na vlastné náklady zabezpečovať
bežnú prevádzku, údržbu a opravy predajných automatov, ako aj pravidelné udržiavanie
ich čistoty;
f) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú;
g) predkladané návrhy musia byť doručené osobne alebo poštou v zalepenej obálke
s označením „Automaty - Autobusová stanica“ a s poznámkou „Neotvárať“, do podateľne
alebo na adresu vyhlasovateľa súťaže Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01
Levoča, v termíne do 13.05.2022 do 1300 hod.
h) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
 odmietnuť všetky predložené návrhy
 kedykoľvek zrušiť túto súťaž, alebo zmeniť podmienky tejto súťaže (o zrušení súťaže
budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Oznámenie o zrušení
súťaže bude zverejnené na internetovej stránke ts.levoca.sk);
 predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu;
 odmietnuť návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov alebo ak obsah
návrhu nebude zodpovedať podmienkam súťaže.
T: 31.07.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku mesta v správe MŠ Levoča, ul. Gašpara Haina 36, 054 01 Levoča podľa
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prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 3 774,79 eur.
T: 30.04.2022

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku mesta v správe MŠ Levoča, ul. Železničný riadok, 054 01 Levoča podľa
prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 4 322,65 eur.
T: 30.04.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3,
spolu v obstarávacej cene 14 568,62 eur.
T: 30.04.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku
Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, spolu v obstarávacej
cene 5 558,29 eur.
T: 30.04.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – záložné právo
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v katastrálnom
území Levoča, v lok. ul. Potočná a to na:
 stavbu s. č. 3547 – SO 01.2 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/37
- zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;
 stavbu s. č. 3548 – SO 01.1 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/38
– zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;
 pozemok parc. č. KN-C 3056/37 - zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;
 pozemok parc. č. KN-C 3056/38 - zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;
 pozemok parc. č. KN-C 3056/16 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3 326 m2 ;
 pozemok parc. č. KN-C 3056/39 - zast. pl.a nádv., s výmerou 1 956 m2 ;
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 pozemok parc. č. KN-C 3056/40 - zast. pl. a nádv., s výmerou 1 243 m2 ;
zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania, IČO: 31 749 542, so sídlom: Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava
37 na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. 700/97/2020 zo dňa
25.06.2020 a zo Zmluvy o úvere č. 700/98/2020 zo dňa 25.06.2020.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – záložné právo
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v katastrálnom
území Levoča, v lok. ul. Potočná a to na:
 stavbu s. č. 3547 – SO 01.2 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/37
- zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;
 stavbu s. č. 3548 – SO 01.1 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/38
– zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;
zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča v prospech Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IČO: 30 416 094, so sídlom: Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava 15, na zachovanie nájomného charakteru bytov v týchto bytových domoch,
teda na výlučné využitie týchto bytov na účely nájomného bývania.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 2, nachádzajúceho
sa na prízemí bytového domu, súp. č. 3266, na adrese Levočské Lúky č. 25 v Levoči pre p.
Annu Kokyovú, nar. ■■■■■■ a manž. p. Dušana Kokyho, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom
■■■■■■ na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou od 01.05.2022, pod podmienkou uhradenia
nedoplatku na TKO a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie zoznam žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu na adrese
Potočná ulica č. 39 a Potočná ulica č. 40.
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 25
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet mesta za rok 2021
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 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: schodok
rozpočtu -2 543 539,77 Eur
T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 26
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet mesta za rok 2021
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2021 v celkovej
sume 919 986,59 Eur nasledovne:



275 996,00 Eur na účet rezervného fondu,
643 990,59 Eur na účet investičného fondu

T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 27
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet mesta za rok 2021
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť Záverečný účet Mesta Levoča za rok 2021 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: Záverečný účet Mesta
Levoča za rok 2021 bez výhrad.
T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 28
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet mesta za rok 2021
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ zobrať na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2021 a vyhodnotenie programového
rozpočtu za rok 2021.
T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 29
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d
mesta Levoča na rok 2022
T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 30
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zmenu použitia prostriedkov investičného fondu nasledovne:
schválené
zmena č.1 zmena č.2 Po zmene
použitie
45 000
30 000
75 000
78 077
78 077
4 700
4000
8 700
48 625
17797
66 422
121400
121 400
40000
40 000
30000
30 000
15000
15 000
168 000
168 000
36504
36 504

Účel použitia
PD
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie
Priechody pre chodcov
Cyklochodník
Cyklochodník - pozemky
Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok
VO Žel. riadok
Vodná nádrž Levoča
Radnica NMP 2
Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej
siete
Autorský dozor, architektonicko-historický
NMP 47 PD
Vodozádržné opatrenia
Rek. a modernizácia autobusovej stanice
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor
Voliery pre psov
Odkanalizovanie mestskej časti Závada
Príspevok pre MsKS
Príspevok pre TS
ZŠ G. Haina
Zlepšenie kľúč. komp. žiakov ZŠ Franc.
Spolu na kapitálové výdavky
T: 27.04.2022

1325
25 000
5 000

12 000

12 000

15 762
4 000

15 762
5 325
25 000
19 600
12 000
20 000
11 505
48 265
91 999
69887
5 454
975 900

14600
12000
20000

11505
48 265
91 999
69887
410 623
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5 454
121 400
443 877
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 31
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zmenu použitia rezervného fondu nasledovne:
schválené zmena
Účel použitia
zmena č.2 Po zmene
použitie č.1
Vodná nádrž Levoča
0
168000
-168 000
0
0
Spolu na kapitálové výdavky
0 168 000
-168 000
0
T: 27.04.2022
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 32
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami kapitálového rozpočtu vo výške 402 000 eur na investičnú akciu „Regenerácia
vnútrobloku sídlisko Západ v Levoči“
T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 33
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru na refinancovanie už existujúcich dlhodobých
úverov.
T: 27.04.2022

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 34
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019,
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č.
10/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2022, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení
VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v
znení VZN č. 10/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady.
T: 27.04.2022
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 35
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2021
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ zobrať na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie
T: 27.04.2022
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 36
K bodu: Dodatok č. 4 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
autobusovej doprave
Hl. za 5
proti 0
zdr
1
MR odporúča MZ schváliť Dodatok č. 4 k Zmluve k Zmluve o službách pre zabezpečenie
výkonov v mestskej hromadnej doprave v meste Levoča podľa predloženého návrhu.
T: 19.04.2022
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 37
K bodu: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo – TV Levoča, spol. s r. o.
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.27109/CR/2011 podľa
predloženého návrhu.
T: 30.04.2022
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 38
K bodu: Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej
a západnej strane mestského opevnenia
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu „NKP mestské opevnenie – oprava
hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia, SO 02 úsek
V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 2741/9, 2741/10, 2741/11“ v rámci výzvy vyhlásenej
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 zákona č. 299/2020 Z.z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program
Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok
s prioritou ochrany a obnovy.
T: 19.04.2022
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Beregházyová
Ing. Petrášová
p. Jablonovský
Ing. Javorská
Mgr. Kučka

13

UZNESENIE č. 39
K bodu: Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej
a západnej strane mestského opevnenia
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „NKP mestské opevnenie – oprava
hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia, SO 02 úsek
V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 2741/9, 2741/10, 2741/11“ vo výške 54 598,-EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 19.04.2022
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Beregházyová
Ing. Petrášová
p. Jablonovský
Ing. Javorská
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 40
K bodu: Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej
a západnej strane mestského opevnenia
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity pre projekt
„NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane
mestského opevnenia, SO 02 úsek V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 2741/9, 2741/10,
2741/11“.
T: 19.04.2022
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Beregházyová
Ing. Petrášová
p. Jablonovský
Ing. Javorská
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 41
K bodu: Návrh VZN č. XX/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti
mesta Levoča
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v
pôsobnosti mesta Levoča, uplatnené žiadne pripomienky.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 42
K bodu: Návrh VZN č. XX/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti
mesta Levoča
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/2022 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča, podľa predloženého návrhu,
14

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 43
K bodu: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie pred
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ určiť pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 rozsah
výkonu funkcie primátora mesta Levoča na celé funkčné obdobie volebného obdobia rokov
2022 až 2026 vo výške 100 %, čo zodpovedá plnému rozsahu výkonu funkcie.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 44
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie
volebných obvodov a počtu poslancov v nich
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ určiť pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 podľa
ustanovenia § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2022 až
2026 – 15 (pätnásť).
T: do 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 45
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie
volebných obvodov a počtu poslancov v nich
Hl. za 2
proti 0
zdr
4
=
neschválené
/kladne formulovaný návrh nebol hlasovaním schválený/
MR neodporúča MZ určiť pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – voľby
poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2022 až 2026 dva volebné
obvody a počet poslancov v nich podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z.
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov takto:
1. volebný obvod - zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Baštová, Gustáva
Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla,
Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická,
Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská, Za
sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici,
Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná,
Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka,
Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká, Viničná, Tatranská, Ulica za Bergerovcom – s
počtom obyvateľov 6755, čomu zodpovedá 7 poslancov,
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2. volebný obvod – zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Gerlachovská,
Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta,
Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska, Poľná, Potočná, Ruskinovská,
Nový dvor, Jána Francisciho, Nad tehelňou, Jozefa Czauczika, Viktora Greschika, Kováčova
vila, Levočské kúpele, Levočská Dolina, Závada, Levoča s. č. 2001, Levoča s. č. 2026, Levoča
s. č. 2045, Odorica, Levočské Lúky, Ulica Štefana Zamkovského – s počtom obyvateľov 7315,
čomu zodpovedá 8 poslancov.
T: do 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 46
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie
volebných obvodov a počtu poslancov v nich
Hl. za 4
proti 0
zdr
2
MR schvaľuje poslanecký návrh poslanca MR Radoslava Kellnera: navrhujem presunúť
ulice: Závada, Levočská Dolina, Nový Dvor, Odorica, Levočské Kúpele, Kováčova Vila,
Levoča s. č. 2001, Levoča s. č. 2026, Levoča s.č. 2045 do volebného obvodu č. 1, a zároveň
zmeniť počet poslancov pre volebný obvod 1. na 8 a pre volebný obvod 2. na 7 poslancov.
T: 19.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 47
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní
Hl. za 6
proti 0
zdr

0

MR odporúča MZ udeliť Čestné občianstvo mesta Levoča Ing. arch. Pavlovi Mikolajčákovi.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 48
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní
Hl. za 6
proti 0
zdr

0

MR odporúča MZ udeliť Čestné občianstvo mesta Levoča Henriete Farkašovej.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 49
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní
Hl. za 6
proti 0
zdr
MR odporúča MZ udeliť Cenu mesta Levoča:
- Mgr. art. Jánovi Lesňákovi,
- Štefanovi Jozefčákovi,
- PaedDr. Jánovi Ferkovi,
- MUDr. Rastislavovi Osifovi,
- Ing. arch. Magdaléne Janovskej,
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0

- Internému oddeleniu Nemocnice AGEL Levoča a.s.,
- Mgr. Ladislavovi Gajdošovi,
- Dr.h.c. PhDr. Jánovi Valkovi.
T: 30.04.2022

Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 50
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 34 k organizačnému poriadku Mestského úradu
Levoča
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku
Mestského úradu v Levoči účinnej od 20. 04. 2022.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 51
K bodu: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Malé zlepšenie eGov služieb
mesta Levoča“
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie implementácie projektu „Malé zlepšenie eGov
služieb mesta Levoča“ vstupom do procesu verejného obstarávania po schválení žiadosti o
nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami výzvy: OPII-2021/7/14-DOP.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Ing. Javorská
p. Koršňák
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 52
K bodu: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Malé zlepšenie eGov služieb
mesta Levoča“
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na
spolufinancovanie realizovaného projektu „Malé zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“ vo
výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, v súlade s podmienkami výzvy: OPII2021/7/14-DOP.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kamenický
p. Koršňák
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 53
K bodu: Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
Poslanecký návrh poslanca MR Radoslava Kellnera: navrhujem zmeniť sumu dotácie pre
DHZ na 2.000 eur pre rok 2022.
T: 30.04.2022
Z: Ing. Horbaľ
UZNESENIE č. 54
K bodu: Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021
Hl. za 6

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie Informáciu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok
2021.
Spracovala: Ing. Ľubomíra Čujová
V Levoči dňa 19.04.2022

...................................................
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
Spracovala: Ing. Ľubomíra Čujová
V Levoči dňa 19.04.2022

...................................................
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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