
Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

Z Á P I S N I C A 

č. 34 

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 19.8.2022 

 
Prítomní: poslanci MZ podľa prezenčnej listiny, primátor mesta, zástupca primátora mesta, 
prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ podľa prezenčnej listiny, riaditelia PO a RO mesta  

Program: podľa pozvánky 

 

Otvorenie 
 
Na úvod vystúpila moderátorka pani Janka Hospodárová, ktorá prítomných v átriu Mestského 
divadla v Levoči privítala, oboznámila s priebehom mestského zastupiteľstva a vyzvala 
primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA na oficiálne otvorenie zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.  
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal poslankyňu NR SR Máriu Šofranko, 
podpredsedu NKU SR Jaroslava Ivanča, prednostu Okresného úradu v Levoči Mariána 
Smoradu,  primátora partnerského mesta Stary Sacz Jaceka Leleka, zástupcu primátora 
partnerského mesta Lancut Michala Mgleja, predstaviteľov cirkví na území mesta, 
viceprezidenta Slovenskej lekárskej komory Roberta Rolanda, ako aj  poslancov Mestského 
zastupiteľstva, zamestnancov MsÚ, laureátov na ocenenia, ich príbuzných a všetkých 
prítomných hostí a oficiálne otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
Príhovor primátora mesta  

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA predniesol slávnostný príhovor, ktorý tvorí 
prílohu zápisnice. 

 

Udelenie ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA LEVOČA 

Primátor mesta odovzdal Mgr. Henriete Farkašovskej a Ing. arch. Pavlovi Mikolajčákovi 
najvyššie ocenenie mesta, ktorým je „Čestné občianstvo mesta Levoča“. 

Primátor mesta odovzdal postupne Mgr. Henriete Fakrašovskej v zastúpení poslankyne 
mestského zastupiteľstva Mgr. Evy Chalupeckej a Ing. arch. Pavlovi Mikolajčákovi Pamätnú 
listinu, obraz s motívom Levoče a moderátorka ich požiadala, aby sa podpísali do Pamätnej 
knihy mesta Levoča. 
 



Mgr. Henriete Fakrašovskej bola udelená cena za osobitný prínos v oblasti rozvoja 
slovenského paralympijského športu, mimoriadne úspechy v zjazdovom lyžovaní a za šírenie 
dobrého mena mesta Levoča a SR v zahraničí. 
 
Ing. arch. Pavlovi Mikolajčákovi bola cena udelená za šírenie dobrého mena Levoče 
a Slovenska v zahraničí a medzinárodné úspechy v oblasti architektúry. 
 
 

Udelenie CENY MESTA LEVOČA 
 
Primátor mesta odovzdal postupne všetkým oceneným Pamätnú listinu, obraz s motívom 
Levoče a moderátorka ich požiadala, aby sa podpísali do Pamätnej knihy mesta Levoča. 
 
Ing. arch. Magdaléna Janovská - za hodnotu a kvalitu architektonických diel a aktívny 
prístup pri obnove pamiatok zaradených do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v meste 
Levoča 

 
Interné oddelenie Nemocnice Agel v Levoči - za veľké osobné nasadenie a obetavosť pri 
starostlivosti o pacientov počas pandémie COVID-19 

 
PaedDr. Ján Ferko - za aktívnu činnosť a prácu v prospech seniorov 

 
MUDr. Rastislav Osif - za významné výsledky vedeckej a verejnoprospešnej činnosti, za 
propagáciu mesta Levoča doma i v zahraničí a za činnosť pri záchrane ľudských životov 
 
Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD. - za celoživotný prínos pri šírení dobrého mena doma i 
v zahraničí. 
 
 

Udelenie CENY PRIMÁTORA MESTA LEVOČA 
 
Primátor mesta odovzdal postupne všetkým oceneným Pamätnú listinu, obraz s motívom 
Levoče a moderátorka ich požiadala, aby sa podpísali do Pamätnej knihy mesta Levoča. 
 
Mgr. Ladislav Gajdoš - za mimoriadny podiel na rozvoji školstva zrakovo postihnutých a za 
celoživotný prínos v oblasti ochrany prírody a rozvoja poľovníctva. 
 
Mgr. art. Ján Lesňák - za  významný podiel v rozvoji kultúry, sochárstva, výtvarného umenia 
a za propagáciu mesta Levoča doma a vo svete. 
 
Mgr. Rastislav Višňovský - za aktívny podiel na duchovnom a kultúrnospoločenskom dianí 
mesta Levoča, za zásluhy pri výstavbe gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Levoči, za ekumenizáciu kresťanských cirkvi v Levoči. 
 

 

 

 



Záver 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský poďakoval všetkým prítomným za účasť, pozval na 
večerný program podujatia, ktoré dnes prebieha Tajomná Levoča a ukončil 34. zasadnutie MZ 
v Levoči. 

 
V Levoči dňa 19.8.2022 
Zapísala: Ing. Ľubomíra Čujová 
 
 
Overovatelia: 
 
Miroslav Dunčko       .................................... 
 
Miroslav Čurilla         .................................... 
 
                                    
 

 

...............................................     .............................................. 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA          Mgr. Nikolaj Kučka 

        primátor mesta                         prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 


