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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 2 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 15. decembra 2022 

 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 5 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  9 proti  0 zdr  0  nehl 7 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Janka Suráková, Mgr. Michal Kašper, 
Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  11 proti  0 zdr  1  nehl 4 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Ján Lorko, Anna Kravecová.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Levoča 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Levoča podľa návrhu, 
ktorý tvorí prílohu č. 1. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 9/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov                    
vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené žiadne námietky a pripomienky. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2022 o prideľovaní 
mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, podľa predloženého návrhu.  
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení (ďalej len „Zásady“) zverenie DHM a DDHM s účinnosťou            
od 01.01.2023:  

 inv. č. 2/826/35 – Altánok pri cykloturistickom chodníku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, 
v obstarávacej cene 17 492,47 eur, oprávky 486 eur, v zostatkovej cene 17 006,47 eur;   

 inv. č. 2/826/35_1 – Altánok pri cykloturistickom chodníku, na pozemkoch                                  
parc. č. KNC 10067/1 a KNC 10067/4, v obstarávacej cene 17 492,47 eur, oprávky 486 eur, 
v zostatkovej cene 17 006,47 eur;   

 inv. č. 2/826/35_2 – Altánok pri cykloturistickom chodníku, na pozemkoch                               
parc. č. KNC 10108/16 a KNC 10108/13, v obstarávacej cene 17 492,47 eur, oprávky                   
486 eur, v zostatkovej cene 17 006,47 eur;   

 inv. č. 2/826/35_3 – Stôl v altánku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej cene 
472,49 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 432,49 eur;   

 inv. č. 2/826/35_4 – Stôl v altánku, na pozemku parc. č. KNC 10067/1, v obstarávacej cene 
472,49 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 432,49 eur;   
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 inv. č. 2/826/35_5 – Stôl v altánku, na pozemkoch parc. č. KNC 10108/16 a KNC 10108/13, 
v obstarávacej cene 472,49 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 432,49 eur; 

 inv. č. 2/826/35_6 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej cene 
489,69 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,69 eur; 

 inv. č. 2/826/35_7 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej cene 
489,69 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,69 eur; 

 inv. č. 2/826/35_8 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 10067/1, v obstarávacej 
cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_9 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 10067/1, v obstarávacej 
cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_10 – Lavica v altánku, na pozemkoch parc. č. KNC 10108/16                           
a KNC 10108/13, v obstarávacej cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene                
447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_11 – Lavica v altánku, na pozemkoch parc. č. KNC 10108/16                            
a KNC 10108/13, v obstarávacej cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene            
447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_12 – Stojany na bicykle v altánku (5 ks), na pozemku parc. č. KNC 8012/3, 
v obstarávacej cene 1 951,33 eur, oprávky 164 eur, v zostatkovej cene 1 787,33 eur; 

 inv. č. 2/826/35_13 – Stojany na bicykle v altánku (5 ks), na pozemku parc. č. KNC 10067/1, 
v obstarávacej cene 1 951,33 eur, oprávky 164 eur, v zostatkovej cene 1 787,33 eur; 

 inv. č. 2/826/35_14 – Stojany na bicykle v altánku (5 ks), na pozemku                                           
parc. č. KNC 10108/13, v obstarávacej cene 1 951,33 eur, oprávky 164 eur, v zostatkovej 
cene 1 787,33 eur; 

 inv. č. 2/826/35_15 – Odpadový kôš „K2“, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej 
cene 1 655,15 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 1 517,15 eur; 

 inv. č. 2/826/35_16 – Odpadový kôš „K2“, na pozemku parc. č. KNC 10067/1,                                    
v obstarávacej cene 1 655,16 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 1 517,16 eur; 

 inv. č. 2/826/35_17 – Odpadový kôš „K2“, na pozemku parc. č. KNC 10108/13,                                   
v obstarávacej cene 1 655,16 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 1 517,16 eur; 

 inv. č. 2/826/35_18 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 8020/6, v obstarávacej 
cene 655,39 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,39 eur; 

 inv. č. 2/826/35_19 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16,                                        
v obstarávacej cene 655,39 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,39 eur; 

 inv. č. 2/826/35_20 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 7186/14,                                      
v obstarávacej cene 655,39 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,39 eur; 

 inv. č. 2/826/35_21 – Odpadový kôš „K1“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                          
a KNC 10092/3, v obstarávacej cene 655,40 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene                   
599,40 eur;          

 inv. č. 2/826/35_22 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6,                             
v obstarávacej cene 655,40 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,40 eur; 

 inv. č. 2/826/35_23 – Lavička typu „L1“, na pozemku parc. č. KNC 8020/6, v obstarávacej 
cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_24 – Lavička typu „L1“, na pozemku parc. č. KNC 7186/14, v obstarávacej 
cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_25 – Lavička typu „L1“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                           
a KNC 10092/3, v obstarávacej cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 
1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_26 – Lavička typu „L1“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                          
a KNC 10092/6, v obstarávacej cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 
1 762,02 eur; 
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 inv. č. 2/826/35_27 – Lavička typu „L2“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 2 253,75 eur, oprávky 64 eur, v zostatkovej cene 2 189,75 eur; 

 inv. č. 2/826/35_28 – Lavička typu „L2“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                                  
a KNC 10092/3, v obstarávacej cene 2 253,75 eur, oprávky 64 eur, v zostatkovej cene 
2 189,75 eur; 

 inv. č. 2/826/35_29 – Lavička typu „L2“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                                  
a KNC 10092/6, v obstarávacej cene 2 253,76 eur, oprávky 64 eur, v zostatkovej cene 
2 189,76 eur; 

 inv. č. 2/826/35_30 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 473,87 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,87 eur; 

 inv. č. 2/826/35_31 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_32 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_33 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_34 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_35 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_36 – Informačná tabuľa - cykloturistický chodník, na pozemku                              
parc. č. KNC 8012/3, 

 v obstarávacej cene 296,96 eur, oprávky 26 eur, v zostatkovej cene 270,96 eur; 
 inv. č. 2/826/35_37 – Informačná tabuľa - cykloturistický chodník, na pozemku                            

parc. č. KNC 10067/1, 
 v obstarávacej cene 296,96 eur, oprávky 26 eur, v zostatkovej cene 270,96 eur; 
 inv. č. 2/826/35_38 – Informačná tabuľa - cykloturistický chodník, na pozemku                              

parc. č. KNC 10108/16, 
 v obstarávacej cene 296,95 eur, oprávky 26 eur, v zostatkovej cene 270,95 eur; 
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
V zmysle Článku 8, ods. 12 Zásad Správca je povinný tento majetok poistiť. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Poistenie majetku 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 k poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 
22.01.2018 medzi mestom Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, 
Levoča  ako poisteným a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s. , IČO: 00 151 700, 
so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  na poistenie majetku mesta a zodpovednosti 
za škodu s dojednaním poistenia takto:  
 
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí                      
(v zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu                                 
51 599 088 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, 
víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
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a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 
2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 
3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a prostý 
vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  poškodenia 
poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) na poistnú sumu 
10 000 € na prvé riziko; 
4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 536 225 € na novú hodnotu; pri poistnom 
riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov); 
5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím                         
alebo indukciou na elektrických alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 
6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 536 225 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku 
krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  
7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  
8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“)  - na poistnú sumu 50 000 € na prvé 
riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, 
povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov 
alebo iných  predmetov); 
9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
lúpež v mieste poistenia;  
10. peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 
11. sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom 
riziku rozbitie; 
12. stroje a elektronika – kamerový systém na stavbe s. č. 1854 – čakáreň na autobus. 
stanici na poistnú sumu: 5 366,17 eur;  
13. zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 
Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických                      
alebo elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež                
pri preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   
Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, 
vandalizmus (vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie; 
- 150 € pre poistenie strojov a elektroniky; 
-   50 € pre  poistenie zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  
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Začiatok poistenia: 01.02.2023 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2023 do 31.01.2025 
Výška  poistného:   9 879,63 €/rok , s platením polročne: 4 939,82 €/polrok  
T: 01.02.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 7 – rozpočtové opatrenie č. 7/a, 7b, 7/c, 7/d mesta Levoča           
na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
 
 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.4 

zmena 
č.5 

zmena 
č.6 

zmena 
č.7 

Po zmene 

PD 45 000   30 000       21 700 96 700 

MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077             78 077 

Priechody pre chodcov 4 700   4 000       -4 000 4 700 

Cyklochodník 48 625   17 797         66 422 

Cyklochodník - pozemky   121 400           121 400 

Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta 40 000       -40 000     0 

Príspevok pre TS Rek. chodníka - Novoveská 
cesta 

        40 000     40 000 

Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30 000     23 000     -14 600 38 400 

VO Žel. riadok  15 000           -3 591 11 409 

Vodná nádrž Levoča     168 000         168 000 

Radnica NMP 2 36 504             36 504 

Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej 
siete 

    12 000         12 000 

Autorský dozor, architektonicko-historický      15 762         15 762 

NMP 47 PD 1 325   4 000 3 501       8 826 

Vodozádržné opatrenia 25 000           -25 000 0 

Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000   14 600         19 600 

Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor     12 000       74 12 074 

Voliery pre psov     20 000   -20 000   3 300 3 300 

Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11 505           7 591 19 096 

Príspevok pre MsKS     48 265         48 265 

Príspevok pre TS     91 999         91 999 

ZUŠ Levoča       5 999       5 999 
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ZŠ G. Haina 69 887             69 887 

MPV pozemky       10 000       10 000 

Zlepšenie kľúč. komp.  žiakov ZŠ Franc.     5 454         5 454 

Dom meštiansky Kláštorská ul. č20       4 000       4 000 

NKP Mestské opevnenie - juhozápad       13 000       13 000 

ZŠ Francisciho         17 000     17 000 

ZŠ G. Haina - ŠJ          3 000   7 737 10 737 

MŠ Francisciho             15 889 15 889 

MŠ žel. riadok             19 000 19 000 

MŠ G. Haina             13 777 13 777 

ZŠ Kluberta             15 251 15 251 

MŠ G. Haina - rekonštrukcia           113 145 -57 128 56 017 

Spolu na kapitálové výdavky 410 623 121 400 443 877 59 500 0 113 145 0 1 148 545 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky                         
2024 a 2025. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného a rezervného fondu na bežné výdavky            
vo výške 575 052 eur nasledovne: 
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Účel Suma (eur) 

Investičný fond - príspevok pre TS 106 196 
Rezervný fond - príspevok pre TS 468 856 
Spolu 575 052 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu na kapitálové výdavky vo výške                
146 746 eur nasledovne: 
 

Účel Suma (eur) 

Projektová dokumentácia 34 504 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 503 
Rek. I. etapa Ružová ul. 7 500 
územný plán 60 000 
Radnica NMP 2 - autorský dozor 10 200 
NMP 2 Radnica otvorená komunitám 2 262 
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor 8 000 
MPV - ostatné 10 000 
MŠ G. Haina 13 777 
Spolu 146 746 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zmenu účelu použitia dlhodobého úveru nasledovne: 
 

Účel Suma (eur) 

Projektová dokumentácia 25 496 
Spolufinancovanie projektov 45 000 
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 53 000 
Rek. I. etapa Ružová ul. 130 000 
spevnené plochy sídl. Rozvoj 90 000 
Rek. chodníka Gerlachovská ul. 3 863 
Radnica NMP 2  36 504 
Radnica NMP 2 reštaurátorské práce 145 000 
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Radnica NMP 2 I. etapa - schodolez 20 000 
Spolu 548  863 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky dotácie                        
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy                    
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia č.  6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení                      
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky dotácie                        
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy             
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  6 proti  1 zdr  7  nehl 2 = neschválené 
/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 

schválený/ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Jany Surákovej:                              
v § 23 (vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku) 
Doplniť  bod 
Mesto Levoča zníži poplatok poplatníkovi za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

a.) 50% poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 63 rokov na základe dátumu 
narodenia. 

Túto skutočnosť poplatník nie je povinný oznámiť správcovi dane. 
b.) 50% poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím 
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c.) 50% poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom. 

Podkladom je predloženie originálu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom platného 
k 1.1. zdaňovacieho obdobia. 
Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých 
dôvodoch zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie. 

T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MR v Levoči 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 

MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Levoči s účinnosťou         
od 01. 01. 2023 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 14 zákona                              
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T : 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Levoči 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči                    
s účinnosťou od 01. 01. 2023 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením                                     
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
T : 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade              
s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
T : 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 23 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  8 proti  1 zdr  6  nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Jána Lorka: MZ schvaľuje vybudovanie 
v roku 2023 stojísk na nádoby TKO na sídliskách. 
T: 31.12.2023        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  11 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: navrhované znenie  
§ 23 sa nahrádza nasledovným znením: 
navrhované znenie  § 23 sa nahrádza nasledovným znením: 

§ 23 
Vrátenie, zníženie a odpustenie  poplatku 

1) Mesto Levoča na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 
a preukáže  splnenie podmienok: 

 zrušenie trvalého pobytu v meste / potvrdenie o pobyte v inej obci/ 
 zrušenie prechodného pobytu v meste /potvrdenie o ukončení prechodného 

pobytu v meste/ 
 ukončenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /rozhodnutie 

z katastra/. 
2) Mesto Levoča na základe písomného oznámenia zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je 
fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, za obdobie, za ktoré poplatník 
mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo nezdržiaval na územní mesta  

a)  o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba študujúca na území Slovenskej 
     republiky na základe na základe oznámenia statusu študenta a 

1. potvrdenie o ubytovaní pre študentov v Košickom a Prešovskom kraji, alebo 
2. nájomnú zmluvu. 

      b) o 50 % poplatníkovi, ktorý sa zdržiava v inom meste alebo obci na území    
          Slovenskej  republiky na  základe predložených dokladov za zdaňovacie obdobie,     
          z ktorých    jednoznačne   vyplýva  počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Levoča: 

 potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území SR, alebo  
 zmluvu o ubytovaní, alebo 
 nájomnú zmluvu, alebo 
 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru – pre pracujúcich 

v Košickom a Prešovskom kraji súčasne aj potvrdenie o ubytovaní,  
 potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej 

cestnej nákladnej dopravy. 
c) o 75% poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky  na 

základe predložených dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne 
vyplýva doba pobytu poplatníka mimo mesta Levoča:  
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 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území iného štátu,  alebo  
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo  
 iný doklad preukazujúci skutočnosť, že sa zdržiava v zahraničí. 

3) Mesto Levoča zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 63 rokov, 
ktorá má v    meste trvalý alebo prechodný pobyt o 25 %. Skutočnosť dosiahnutia veku 63 
rokov poplatník nie je povinný oznámiť správcovi dane.   
4) Mesto Levoča na základe písomného oznámenia odpustí poplatok poplatníkovi, ktorým je 
fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, za obdobie, za ktoré poplatník 
mestu preukáže bez pochybností na základe podkladov, že 365 (366) dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta  

a) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky na základe 
predložených dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne vyplýva doba 
pobytu poplatníka mimo mesta Levoča:  

 potvrdenie príslušného úradu o pobyte na území iného štátu, alebo  
 iný doklad preukazujúci pobyt v zahraničí.       

     b)  poplatníkovi vo výkone trestu odňatia slobody 
 potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody, alebo 
 potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 

     c)  poplatníkovi – kňazom a rehoľníkom 
 potvrdenie o umiestnení v cirkevných  zariadeniach 

d) poplatníkovi umiestnenom v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove 
 potvrdenie o umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove. 

 
5)  Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 2 a) až 2 c), 
ods. 4 je povinný predkladať doklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie poplatku 
každoročne. 
 
6)  Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť 
poplatníkovi s preukázaným množstvovým zberom, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 
v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu zrušenia prevádzky, alebo ukončenia 
podnikateľskej činnosti. 
7)  Poplatník s preukázaným množstvovým zberom, uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti za náklade žiadosti, ktorá je súčasťou oznámenia o vzniku, zániku, zmene 
poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tvorí prílohu tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku                   
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  11 proti  2 zdr  2  nehl 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych daniach          
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie finančnej investícií 

1. PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, 
2. Ing. Adriána Kolečanyiho,  
3. Ing. Mareka Škotka, 
4. Ing. arch. Lukáša Sečku, 
5. Mgr. Vladimíra Babeja, 
6. Mgr. Dušana Šaradína. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie majetkovej 

1. Katarínu Gilbertson,  
2. Ing. Andreja Ivana, 
3. Mgr. Ladislava Ogurčáka   
4. JUDr. Františka Pitoňáka. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 1 

   
MZ volí s účinnosťou od 19 12. 2022 za členov komisie školstva a sociálnych vecí 

1.PaedDr. Ľubomíra Repaského,  



14 
 

2. Mgr. Valériu Mačugovú, 
3. Mgr. Štefániu Tomalskú Repaskú, 
4. Mgr. Jána Košíka, 
5. Mgr. Ivetu Ferkovú  
6. Mgr. Ladislava Ogurčáka. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová      
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie športu  

1. Mgr. Jaroslava Kramarčíka,  
2. Mgr. Michala Kašpera, 
3. Dávida Kedžucha   
4. Václava Trnku. 

T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie kultúry a cestovného ruchu  

1. PhDr. Máriu Novotnú,  
2. Mgr. Evu Malíškovú, PhD., 
3. Miroslava Čurillu   
4. Bc. Vladimíra Maľáka. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  7 proti  0 zdr  5  nehl 3 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie pre ochranu verejného záujmu        
pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

1. JUDr. Ľubomíra  Murína (nezávislý kandidát),  
2. Bc. Ľubomíra Komaru (HLAS – sociálna demokracia, SMER 
– sociálna demokracia), 
3. Annu Kravecovú (Slovenská národná strana) a  
4. PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu (Sloboda a Solidarita). 

T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
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UZNESENIE č. 33 
K bodu: Plán práce MZ na rok 2023  

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 

   
MZ berie na vedomie plán práce MZ na rok 2023 podľa predloženého návrhu. 
T:31.12.2022        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 36 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 

   
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 16. 11. 2022. 
T:31.12.2022        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Návrh na schválenie voľby zástupcu mesta v predstavenstve Nemocnice AGEL 
Levoča a.s. 

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 2 

   
MZ berie na vedomie vzdanie sa Miroslava Čurillu funkcie člena predstavenstva obchodnej 
spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom Probstnerova cesta 
2/3082, Levoča. 
T: 31.12.2022        Z: Ing. Lisoňová 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Návrh na schválenie voľby zástupcu mesta v predstavenstve Nemocnice AGEL 
Levoča a.s. 

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 2 

   
MZ schvaľuje voľbu JUDr. Pavla Papcuna ako zástupcu mesta Levoča v predstavenstve 
obchodnej spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom Probstnerova 
cesta 2/3082, Levoča, s účinnosťou od 01. 01. 2023. 
T: 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenia mesta (ďalej len “VZN“) č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  2 proti  3 zdr  8  nehl 0 
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/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 
schválený/ 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Jany Surákovej: poslanecký 
návrh, aby výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
na jedno dieťa nad 3 roky bola 15 €.  
Rovnako tak navrhujem znížiť mesačnú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov                      
na činnosti školského klubu z 15 € na 12 €. 
T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenia mesta (ďalej len “VZN“) č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 
MZ berie na vedomie informáciu, že k VZN č. 8/2022  o  výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o  výške príspevkov                    
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča, neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
                   Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenia mesta (ďalej len “VZN“) č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  10 proti  1 zdr  1  nehl 1 

   
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov                     
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča. 
T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2023 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta ( v súlade s § 4 ods. 4, 5 VZN mesta Levoča 
č. 3/2019 )- kapitola 08.1.0.-transfér pre šport a telovýchovu – nájom TS v predpokladanej 
sume: 

1. FK 05 Levoča       31 300 € 
2. HK Slovan Levoča         5 100 € 
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3. BK Slovenský orol      12 000 € 
4. FbK Quickball, Levoča       9 030 € 

T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2022 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 36 zo dňa 16.12.2021 pridelenie dotácie z rozpočtu mesta 
(v súlade s § 4 ods. 4 , 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019)- kapitola 08.1.0.- transfér pre šport a 
telovýchovu – nájom TS v predpokladanej sume:  
 

1. FK 05 Levoča                                                         28 440 € 
2. HK Slovan Levoča                                                   5 295 € 
3. BK Slovenský orol                                                   9 900 € 
4. FbK Quickball, Levoča                                            7 635 € 

T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2022/2023  

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 2 

   
MZ schvaľuje „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2022/2023“ 
podľa predloženého návrhu. 
T:15. 12. 2022        Z: Mgr. Minďaš 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 1 

MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
T:15. 12. 2022        Z: JUDr. Rusnáčiková 
Spracovala: Ing. Ľubomíra Čujová 
 
V Levoči dňa 15.12.2022 
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Interpelácie poslancov MZ 
 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: obnoviť zastávku MHD na sídlisku 
na Hrade. 
T: ihneď       Z: Mgr. Babicová 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: hromadí sa odpad v kontajneroch na 
sídlisku Francisciho z rodinných domov. 
T:ihneď       Z: Mgr. Minďaš 

 
 

3. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka: otázka na pána riaditeľa 
Technických služieb mesta Levoča, ohľadom osvetlenia Žabia cesta z dôvodu úspory 
energie. 
T: ihneď       Z: Mgr. Minďaš 
 

 
 
 
 
 


