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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 21 

 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 19. mája 2016 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Návrhová komisia 

Hl. za  15 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vladimír Babej, Anna Kravecová , PhDr. 
Mgr. Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za  17 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Mgr. Ladislav Ogurčák, Miroslav Dunčko. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
  
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za  18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZs doplnením. 
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 19.  zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 20.  zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:Kontrola plnenia uznesenia 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl.  0 



2 
 

MZ berie na vedomie  plnenie opatrení k výhradám k záverečnému účtu za rok 2014 - 
uznesenie MZ č. 7/9 zo dňa 23.4.2015: 

- Mzdy za mesiac december 2014 rozpočtovo  usporiadať najneskôr do konca roka    
2016 – splnené 

- Pravidelne sledovať plnenie rozpočtu a hroziace prekročenie rozpočtu riešiť 
rozpočtovým opatrením – v plnení, 

- Zabezpečiť, aby splátky istín úverov boli kryté predovšetkým z prebytku bežného 
rozpočtu – rok 2015 splnené, splátky istín sú v roku 2016 v rozpočte kryté z prebytku 
bežného rozpočtu.  

T: ihneď         Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2015 

Záverečný účet mesta za rok 2015 
Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 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  -1 528 591,45 Eur 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2015 

Záverečný účet mesta za rok 2015 
Hl. za  18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu prebytkom finančných operácií (návratnými 
zdrojmi financovania, prebytkom minulých období) vo výške  1 528 591,45 Eur 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2015 

Záverečný účet mesta za rok 2015 
Hl. za  18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2015 v celkovej sume 313 
482,96 Eur nasledovne: 

a) 32 000 Eur  na účet rezervného fondu. 
b) 281 482,96Eur  na účet investičného fondu   

T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2015 

Záverečný účet mesta za rok 2015 
Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 1 

MZ schvaľujepoužitie zisku z podnikateľskej činnosti za roky 2015 a predchádzajúce v 
celkovej sume 4 046,41 na účet rezervného fondu. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2015 

Záverečný účet mesta za rok 2015 
Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl. 1 

 
MZ schvaľuje Záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2015 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 2015 bez výhrad.   
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 – poslanecký návrh 

Hl. za  4 proti  0 zdr 13 nehl. 0  = neschválené 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Ing. Miroslava Vilkovského – v úprave rozpočtu č. 3 
nenavyšovať položku výdavkov bežného rozpočtu verejnej správy č. 610, 620 o sumu 11 930 
eur.  
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za  13 proti  0 zdr 4 nehl. 0 
 
MZ schvaľujezmenu rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatrenie č. 3/a, 3/b, 3/c mesta Levoča na 
rok 2016 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:Použitie prostriedkov investičného fondu 

Hl. za  16 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 

a) 115 000 eur na financovanie rekonštrukcie chodníkov 
b) 5 300 eur na financovanie obstarania ortofotomapy 
c) 10 668 eur na financovanie  automobilu (kapitola 6.6.0 Bývanie a občianska 

vybavenosť) 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:Prijatie úveru a ručenie blankozmenkou – refinancovanie úverov 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje : 

- prijatie úveru  od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške úverového rámca  
      maximálne 1 806 000,- EUR za účelom refinancovania úverov z Primabanky, a.s. 
- ručenie blanko zmenkou Mesta Levoča ako zabezpečovacieho prostriedku k 

prijatému úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s.   
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Správa o hospodárení mesta  Levoča za rok 2015 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča za rok 2015. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:Rozbor hospodárenia TS ML za rok 2015 

Hl. za  18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TS ML za rok 2015. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za rok 2015 

Hl. za  18 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Levoča  za rok 
2015. 
T: ihneď       Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:Obstaranie hnuteľného majetku „Teleskopická pracovná plošina s podvozkom“ 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  začatie procesu verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní 
v z.n.p. hnuteľného majetku : Teleskopická pracovná plošina s podvozkom, s predpokladanou 
hodnotou zákazky 70 000 eur s DPH pre  TSmL so sídlom Hradby č.2, 054 01 Levoča, IČO : 
35528052 
T: 19.5.2016       Z: Mgr. Minďaš 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:Obstaranie hnuteľného majetku „Teleskopická pracovná plošina s podvozkom“ 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  financovanie obstaraného hnuteľného majetku   „Teleskopická pracovná 
plošina s podvozkom“ a to nasledovne : 

• platba dodávateľovi vopred – akontácia max. 30% z obstarávacej ceny 
hnuteľného majetku z vlastných zdrojov  

• leasingové splátky z vlastných zdrojov organizácie 
T: 19.5.2016       Z: Mgr. Minďaš 

           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:Návrh na zrušenie uznesenia č. 20/10, č. 20/11 a č. 20/12 z 20. zasadania 

Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26. apríla 2016. 
Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ rušíuznesenie č. 20/10, č. 20/11 a č. 20/12 z 20. zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Levoči, konaného dňa 26. apríla 2016. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Návrh na zrušenie uznesenia č. 20/13 z 20. zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Levoči, konaného dňa 26. apríla 2016. 
Hl. za  12 proti  0 zdr 0 nehl. 1 

 
MZ rušíuznesenie č. 20/13 z 20. zasadania Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
26. apríla 2016. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania stavebných prác, obstaranie tovaru 

a podporných aktivít na zákazku – „Mesto Levoča – modernizácia zberného 
dvora a nákup manipulačnej techniky“s predpokladanou hodnotou zákazky 
537 565,85 eur (s DPH). 

Hl. za  12 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeobstaranie stavebných prác, obstaranie tovaru a podporných aktivít na zákazku 
– „Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej 
techniky“s predpokladanou hodnotou zákazky 537 565,85 eur (s DPH). 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Projekt: Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej 

techniky 
Hl. za  12 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ schvaľujepredloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného 
prostredia 2014 – 2020, vyhlásenej 21.03.2016, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10, 
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry. Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov, na realizáciu projektu: „Mesto Levoča – modernizácia 
zberného dvora a nákup manipulačnej techniky“, ktorý bude realizovaný Mestom Levoča. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
           Ing. Olekšáková, Mgr. Minďaš 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Projekt: Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej 

techniky 
Hl. za  13 proti  0 zdr0  nehl.  

 
MZ schvaľujezabezpečenie realizácie projektu „Mesto Levoča – modernizácia zberného 
dvora a nákup manipulačnej techniky“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po 
schválení žiadosti o NFP. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
           Ing. Olekšáková, Mgr. Minďaš 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Projekt: Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej 

techniky 
Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ schvaľujezabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie predkladaného 
projektu „ Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky“vo 
výške 5%  z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 26 878,29 Eur s DPH. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
           Ing. Olekšáková, Mgr. Minďaš 
           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s. za rok 

2015 
Hl. za  18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie správu o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, 
a.s. za rok 2015. 
T: ihneď        Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča spol. s r.o. za 

rok 2015 
Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča spol. 
s r.o. za rok 2015. 
T: ihneď        Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:Správa o hospodárení  obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. za 

rok 2015 
Hl. za  13 proti  0 zdr0  nehl. 1 

 
MZ berie na vedomie  správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, 
s.r.o. za rok 2015. 
T: ihneď        Z: primátor mesta 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj pozemku parc. č. KN-C 6686/38 – ost. 
pl. s výmerou 55 m2 v lokalite Fedorkin jarok, k. ú. Levoča, oddelený na základe 
Geometrického plánu č. 16/2016 na oddelenie pozemku p. č. 6686/38 zo dňa 14.04.2016, 
vypracovaného p. Ľudovítom Muránskym, od pozemku parc. č. KN-C 6686/1 – ost. pl., k. ú. 
Levoča pre Mária Zemčáka, rod. Zemčáka, nar. 9.8.1974, trvale bytom Francisciho 1506/4, 
Levoča za kúpnu cenu 20 eur/m2v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci 



7 
 

v nevyhnutnosti výkopu studne v bezprostrednej vzdialenosti od pozemku vo vlastníctve 
žiadateľa, na ktorom prebieha výstavba rekreačnej chaty a na ktorom je nie možné umiestniť 
funkčnú studňu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr 11 nehl. 1 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj pozemku v lok. ul. Za sedriou, k.ú. 
Levoča, časť parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl., s výmerou (cca 25 m2) podľa geometrického 
plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, tak ako je zakreslená v situácii 
a podľa pokynov pracovníka mesta Levoča, pre Henricha Vojtuša, nar. 11.3.1989, trvale 
bytom: J. Francisciho č. 1677/15, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, 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 pozemku parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl. 
sa nebudú tvoriť skládky domového odpadu.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj pozemku v lok. ul. Športovcov, k. ú. 
Levoča, označeného parc. č. KN-C 3220/3 – zast. pl., s výmerou 20 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 32/2016, vyhotoveného dňa 29.4.2016 geodetom Jánom 
Buríkom, ktorého zostávajúca výmera bola pričlenená   k pozemku parc. č. KN-C 3220/1 – 
zast. pl., s novou výmerou 207 m2, pre Štefániu Rakytovú, rod. Varšová, nar. 26.3.1963, 
trvale bytom: Kúpeľná ul. č. 250/31, Spišské Podhradie, za kúpnu cenu 30 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, ktorý spočíva v tom, že predajom pozemku označenom 
parc. č. KN-C 3220/3, si žiadateľkavyrieši výškový rozdiel vstupu do objektu č. s. 696, 
postavenom na pozemku parc. č. KN-C 3220/2, ktorého  je vlastníčkou.   
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZschvaľuje predaj pozemkov v  k. ú. Levoča : 
- parc. č. KN-C 3240/15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 6 m2 ; 
- parc. č. KN-C 3240/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou 7 m2 ; 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 19/2016, vyhotoveného dňa 28.04.2016 p. 
Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 33063826 z pozemku parc. č. KN-C 3240/12 – zast. 
pl. a nádv., s výmerou 366 m2   k. ú. Levoča,  vo vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na 
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre p. Štefana Rusňáka, rod. Rusňáka, nar. 16.06.1980, 
trvale bytom Kláštorská 534/19, Levoča, SR a manž. Mgr. Máriu Rusňákovú, rod. 
Kamenickú, nar. 20.04.1985, trvale bytom Ždiarska 1705/5, Levoča, SR 
za kúpnu cenu: 
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- pozemku parc. č. KN-C 3240/16 – 30 eur/m2 ; 
- pozemku parc. č. KN-C 3240/15 – 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 stavebnými úpravami, ktoré sú 
súčasťou stavby s. č. 977, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3240/3 a to:  
- pozemok parc. č. KN-C 3240/16  predsadeným schodiskom - vstup do kaviarne, prístreškom 
nad schodiskom a vstupnými dverami do kaviarne, múrikom; 
- pozemok parc. č. KN-C 3240/15 predsadeným schodiskom - vstup do bytovej jednotky, 
prístreškom nad schodiskom a vstupnými dverami do bytovej jednotky. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Prenájom  nehnuteľnosti 

Hl. za  12 proti  0 zdr 5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. 
Športovcov, časť parciel č. KN-C 3240/12 a KN-C 3241/1, s výmerou celkom 41,32 m2 tak, 
ako je to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom p. Ľudovítom Muránskym dňa 
03.05.2016  pre p. Štefana Rusňáka, rod. Rusňáka, nar. 16.06.1980, trvale bytom Kláštorská 
534/19, Levoča, SR a manž. Mgr. Máriu Rusňákovú, rod. Kamenickú, nar. 20.04.1985, 
trvale bytom Ždiarska 1705/5, Levoča, SR a to pre stavebný objekt SO 02 Odstavná 
a parkovacia plocha, ktorý menovaní zrealizovali v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom 
– rekonštrukcia“, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,240 eur/m2 mesiac, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že realizácia stavebného objektu 
SO 02 je nevyhnutná pre užívanie stavebného objektu SO 01 Polyfunkčný dom vo vlastníctve 
menovaných. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  2 proti  0 zdr 12 nehl. 1 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje predaj pozemku s výmerou cca 47 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu, z pozemku parc. č. KN-C  2743/1– zast. pl. a nádv., s výmerou 2 448 
m2 k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie,  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 neschvaľuje tieto podmienky súťaže: 

a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 30 eur/m2 ;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

účet mesta; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho refundovať mestu náklady na vypracovanie 

geometrického plánu; 
d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží súhlas s tým, že zábezpeka prepadá v prospech 

mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo 
nezaplatí náklady na vypracovanie geometrického plánu alebo správny poplatok za návrh 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy vyhlasovateľa. 

T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 36 
K bodu: Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie časť parcely č. KN-C 
2743/1,  s výmerou  cca 47 m2 , tak, ako to bude vymedzené v geodetickom zameraní,  formou 
obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) v spojení  
s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 

a) pozemok bude prenajatý na účel vytvorenia parkoviska;  
b) nájomný vzťah bude na dobu neurčitú;  
c) výška nájomného minimálne 0,240 eur/m2 mesiac; 
d) akceptácia záväzku kupujúceho refundovať mestu náklady na vypracovanie geodetického 

zamerania. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj  majetku v lok. Mariánska hora, k. ú. 
Levoča, a to :  
� účelovú komunikáciu Levoča - Mariánska hora (inv. č. 2/827/73 v nadobúdacej cene 

136 172,67 eur) situovanú v extraviláne so stavbami, ktoré tvoria súčasť tejto cesty, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 eur;  

� pozemky pod účelovou komunikáciou parc. č. KN-C 7055/6 – ost. pl., s výmerou 1 2518 
m2, parc. č. KN-C 7055/7 – ost. pl., s výmerou 2371 m2, parc. č. KN-C 8152/19 zast. pl., 
s výmerou 2137 m2, parc. č. KN-C 8150/2 – ost. pl.. s výmerou 321 m2 a parc. č. KN-C 
8165/2 – ost. pl., s výmerou 417 m2 spolu za kúpnu cenu 1,00 eur; 

� projektovú dokumentáciu, vypracovanú spoločnosť KApAR, s. r. o., Ateliér projektovania 
stavieb, Prešov, IČO: 2022009308 s názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora“, ktorú 
vypracovala, za kúpnu cenu celkom 1,00 eur, 

pre Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“),so sídlom: Námestie mieru č. 2, Prešov, 
IČO: 37936859, 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, ktorý spočíva v tom, 
že PSK sa zaväzuje na cit. pozemkoch na vlastné náklady – z vlastných finančných 
prostriedkov zrealizovať stavbu podľa uvedenej projektovej dokumentácie pod názvom 
“Cesta Levoča - Mariánska hora“, t. j. rekonštrukciu účelovej komunikácie v dĺžke cca 2 906 
m, nachádzajúcej sa v k. ú. Levoča s príslušenstvom a výstavbu výhybní, s cieľom zlepšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy na celom úseku tejto cesty, ktorá spája mesto Levoča s 
pútnickým miestom na Mariánskej hore, a to v lehote najneskôr do 31.12.2018. Obsahom 
kúpnej zmluvy bude dohoda o práve spätnej kúpy za kúpnu cenu 1 euro v prípade nesplnenia 
záväzkov zo strany PSK. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Kúpa  nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi: 
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1. Michaela Derfényiová, r. Derfényiová, nar.: 26.10.1983, trvale bytom Astrová 3214/2, 
Spišská Nová Ves, SR; 

2. Slávka Škreptáčová, r. Jendričáková, nar. 26.05.1976 a Michal Škreptáč, r. Škreptáč, nar. 
18.07.1975; obaja trvale bytom Ruskinovská 3030/14, Levoča, SR; 

3. Ing. Jozef Jurčo, rod. Jurčo, nar. 25.05.1966 a Marta Jurčová, rod. Kolárska, nar. 
29.07.1974; obaja trvale bytom Ruskinovská 3139/13, Levoča, SR; 

4. MUDr. Martin Hlubek, rod. Hlubek, nar. 25.10.1970 a MUDr. Andrea Hlubeková, rod. 
Štullerová, nar. 24.01.1971;obaja trvale bytom Ruskinovská 3292/10, Levoča, SR; 

5. Štefan Krestian, rod. Krestian, nar. 25.03.1956, trvale bytom Česká 2570/2, Sp. Nová 
Ves, SR;  

6. Anton Jezerčák, rod. Jezerčák, nar. 11.06.1967 a Mgr. Elena Jezerčáková, rod. 
Petrisková,  nar. 22.06.1969; obaja trvale bytom Vysoká 423/69, Levoča, SR; 

7. RNDr. Marek Chmelík, PhD., rod. Chmelík, nar. 09.09.1980 a Soňa Chmelíková, rod. 
Gondová, nar. 29.03.1983, obaja trvale bytom Ruskinovská 3353/6, Levoča, SR; 

8. Ján Lazor, rod. Lazor, nar. 30.09.1974, trvale bytom Ruskinovská 3323/4, Levoča, SR; 
9. Peter Kedžuch, rod. Kedžuch, nar. 14.03.1980, trvale bytom Francisciho 1621/5, Levoča, 

SR a Mgr. Mária Kedžuchová, rod. Kamenická, nar. 05.07.1980, trvale bytom Mäsiarska 
302/22, Levoča, SR; 

10. Jozef Labuda, rod. Labuda, nar. 31.01.1984, trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR; 
11. Mgr. Michaela Bendíková, rod. Kašperová, nar. 17.08.1983 a Róbert Bendík, rod. 

Bendík, nar. 14.12.1981, obaja trvale bytom Ruskinovská 3403/16, Levoča, SR; 
12. HaywardTracySarah, rod. Hayward, nar. 07.10.1970, trvale bytom UptonRoad 59, 

Powick, Worchester; 
13. Bc. Lucia Stoklasová, rod. Baluchová, nar. 28.02.1979 a Marek Stoklasa, rod. Stoklasa, 

nar. 19.05.1977, obaja trvale bytom Ruskinovská 3380/12, Levoča, SR; 
14. PhDr. Jozef Labuda, rod. Labuda, nar. 16.11.1950 a Erika Labudová, rod. Petříková, nar. 

11.07.1957, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR; 
15. Miroslav Kulík, rod. Kulík, nar. 17.11.1979 a Mgr. Erika Kulíková, rod. Labudová, nar. 

26.08.1980, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR; 
16. Eva Rokošná, rod. Rokošná, nar. 25.04.1948, trvale bytom Sabinovská 5052/27, Prešov, 

SR; 
17. Mgr. Martin Bosák, rod. Bosák, nar. 06.10.1978, trvale bytom Ruskinovská 3317/3, 

Levoča, SR; 
18. Marcel Tomlein, rod. Tomlein, nar. 15.01.1984, trvale bytom Francisciho 1684/20, 

Levoča, SR a Lucia Tomleinová, rod. Skasková, nar. 21.04.1987, trvale bytom V. 
Greschika 1739/3, Levoča, SR; 

ako budúcimi predávajúcimi a mestom Levoča ako budúcim kupujúcim, predmetom 
ktorej bude záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu predmetom ktorej bude kúpa spoluvlastníckych 
podielov k pozemku parc. č. KN-C 6417/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 409 m2 ;  v lok. ul. 
Ruskinovská  v k. ú. Levoča tak, ako budú tieto spoluvlastnícke podiely zapísané  v katastri 
nehnuteľností, verejného osvetlenia a rozostavanej stavby miestnej komunikácieza kúpnu 
cenu celkom 1 euro. Obsahom zmluvy bude:  

� záväzok mesta podľa svojich finančných možností v presne neurčenom čase vyvíjať všetko 
úsilie potrebné    k realizácii stavby – úpravy cesty v zmysle PD s presným vyčíslením 
predpokladaných nákladov, čo podľa krycieho listu rozpočtu na stavbu Miestna 
komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči je 126 389,02 eur;  

� dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku mesta zaplatiť budúcim predávajúcim 
 zmluvnú pokutu vo výške 7 227 eur  v prípade, ak mesto nezrealizuje stavbu: úpravu cesty 
v zmysle PD v termíne do 31.12.2018; 
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� záväzok budúcich predávajúcich doručiť mestu Levoča fotokópiu Rozhodnutia o povolení 
vkladu vlastníckeho práva  k pozemku parc. č. KN- 6417/4 do katastra nehnuteľností v ich 
prospech na základe kúpy od Ing. Derfényiovej; 

� ustanovenie, že kúpna zmluva bude uzavretá do 60 dní odo dňa doručenia cit. 
Rozhodnutia; 

� záväzok mesta zabezpečiť zimnú údržbu a to okamihom, keď sa mesto stane vlastníkom 
pozemku parc. č. KN-C 6417/4; 

� záväzok budúceho kupujúceho zaradiť Ruskinovskú ulicu do siete miestnych komunikácií. 

T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. 
Novoveská cesta,  časť parc. č. KNC 2272/10 k. ú. Levoča pre Miroslava Bašistu, pre 
prevádzku InExBašista, Novoveská cesta 37, Levoča, IČO: 40861490, na účel osadenia 
informačnej tabule s rozmerom 1,5 x 2 m,  slúžiacej na informovanie verejnosti o mieste 
umiestnenia prevádzky, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 100 eur/rok, v súlade 
s ustanovením  § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že prevádzka zamestnáva 
obyvateľov mesta s ďalšou možnosťou  rozšírenia svojej podnikateľskej činnosti čím prispeje 
k zvýšeniu zamestnanosti a informačná tabuľa má slúžiť na informovanie o činnosti tejto 
prevádzky.    
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 18789/13/OM/23 uzavretej dňa 
22.05.2013 medzi mestom Levoča a spol. Lesy mesta Levoča s r. o., kde: 
- v Čl. VI, ods. 7, ktorý znie: „Nájomca sa zaväzuje uhrádzať Prenajímateľovi nájomné 
v dohodnutej výške bezhotovostným prevodom na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto 
Zmluvy ročne, so splatnosťou vždy k 28. 2. nasledujúceho roka odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy v zmysle Čl. VIII. ods. 1 tejto Zmluvy.“ budenahradený odsekom v znení: 
„Nájomca sa zaväzuje uhrádzať Prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške 
bezhotovostným prevodom na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy dva krát 
ročne, so splatnosťou k 15.02. a k 30.06. kalendárneho roka.“  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:Zverenie majetku do správy 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku s účinnosťou od 01.06.2016:  

� pozemky v lok. ul. Športovcov – zimný štadión (ďalej len „ZŠ“), k. ú. Levoča parc. č.: 
- KNC 3221, zast. pl. a nádv., s výmerou 403 m2, v cene 1 245,43 eur – prístupová cesta k ZŠ; 
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- KNC 3222, zast. pl. a nádv., s výmerou 332 m2, v cene 1 096,07 eur – pod stavbou súp. č. 
985; 
- KNC 3223/2, ostatná plocha, s výmerou 1 8011 m2, v cene 6 038,32 eur – futbalový štadión; 
- KNC 3223/4, ostatná plocha, s výmerou 343 m2, v cene 1 082,66 eur – prístupová plocha 
k futbalovému štadiónu; 
- KNC 3240/1, zast. pl. a nádv., s výmerou 2584 m2, v cene 8 575,96 eur – pod stavbou súp. č. 
797 (ZŠ); 
- KNC 3240/2, zast. pl. a nádv., s výmerou 288 m2, v cene 956 eur – pod stavbou súp. č. 797 
(strojovňa) 
- KNC 3240/4, zast. pl. a nádv., s výmerou 216 m2, v cene 717,03 eur – pod stavbou preložky 
potoka; 
- KNC 3240/5, zast. pl. a nádv., s výmerou 660 m2, v cene 1 320,85 eur – verejné 
priestranstvo pozdĺž parkoviska; 
- KNC 3240/6, zast. pl. a nádv., s výmerou 9 m2, v cene 29,87 eur – verejné priestranstvo pri 
areáli ZŠ; 
- KNC 3240/9, zast. pl. a nádv., s výmerou 972 m2, v cene 3 799,06 eur – pešia komunikácia 
v areáli ZŠ; 
- KNC 3240/10, zast. pl. a nádv., s výmerou 734 m2, v cene 2 436,88 eur – pešia komunikácia 
v areáli ZŠ; 
- KNC 3240/11, zast. pl. a nádv., s výmerou 577 m2, v cene 1 912,34 eur – pešia komunikácia 
v areáli ZŠ; 
- KNC 3240/13, zast. pl. a nádv., s výmerou 140 m2, v cene 464,80 eur – verejné priestranstvo 
pred strojovňou ZŠ; 
- KNC 3240/14, zast. pl. a nádv., s výmerou 60 m2, v cene 199,20 eur – verejné priestranstvo 
pred vstupom do strojovne ZŠ; 
- KNC 3241/8, zast. pl. a nádv., s výmerou 430 m2, v cene 1 355,10 eur – parkovisko; 
- KNC 3236/1, zast. pl. a nádv., s výmerou 365 m2, v cene 1 211,40 eur – priestranstvo 
v areáli ZŠ (smerom k ul. Vodárenská); 
- KNE 942; záhrady, s výmerou 3935 m2, v cene 13 061,59 eur – pozdĺž futbalového štadióna; 
- KNE 7260, vodné plochy, s výmerou 686 m2, v cene 11,33 eur – pozdĺž futbalového 
štadióna; 
- KNE 7261, vodné plochy, s výmerou 49 m2, v cene 0,81 eur – vstup v areáli ZŠ; 
- KNE 7104, zast. pl. a nádv., s výmerou 11 m2, v cene 36,50 eur – vstup v areáli ZŠ; 
- KNE 7213/1, zast. pl. a nádv., s výmerou 783 m2, v cene 2 599,08 eur – ul. Vodárenská; 
- KNE 7218, zast. pl. a nádv., s výmerou 579 m2, v cene 1 920,66 eur – ul. Vodárenská; 
� dlhodobýhmotnýmajetok –inv. č. 2/827/119/A – TZ – Športovcov 8 (kocka), 

rekonštrukcia WC pre verejnosť v budove súp. č. 985 na pozemku parc. č. KNC 3222;  
- v obstarávacej cene 17 149,39 eur, oprávky 252 eur; v zostatkovej cene 16 897,39 

eur; 
� dlhodobýhmotnýmajetok –inv. č. 2/827/119/B – Exteriérové schodisko – zimný štadión, 

dodávka a montáž schodiska na prepojenie parkoviska na ul. Športovcov s areálom ZŠ;  
- v obstarávacej cene 7 586,58 eur; oprávky 64 eur; v zostatkovej cene 7 522,58 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 

T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZschvaľuje v súvislosti so stavbou „Bytový dom A, Levoča – SO 10 – Rozšírenie NN 
elektro rozvodov, SO 14 – Rozšírenie VN rozvodov “ zriadenie vecného bremena v prospech  
Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, so sídlom: Mlynská   31, Košice ako 
oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného 
z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Levoča:  parc. č. KN-C 2888/1 a parc. č. 
KN-C  3056/16 („slúžiace pozemky“) umiestnenie  podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva a to: 
- umiestnenie stavebného objektu SO 10 – Rozšírenie NN elektro rozvodov v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 329/2015 vyhotoveného dňa 27.11.2015 spoločnosťou GEODETING 
s. r. o., IČO: 36 216 801, Barčianska 68, 040 17 Košice – Ing. M. Majerčíkom, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 04.12.2015 pod č. G1-
331/15;   
- umiestnenie stavebného objektu SO 14 – Rozšírenie VN rozvodov v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 328/2015 vyhotoveného dňa 27.11.2015 spoločnosťou GEODETING 
s. r. o., IČO: 36 216 801, Barčianska 68, 040 17 Košice – Ing. M. Majerčíkom, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 04.12.2015 pod č. G1-
332/15;  
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez    slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia  a jeho príslušenstva; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení,  
na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 10 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 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in rem, v prospech spoločnosti 
Europrojekt Delta 4 SK, s. r. o.,  IČO: 35 770 287, so sídlom: Pražská 502, 040 11 Košice ako 
vlastníka pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2363/1, 
parc. č. KN-C 2363/2 a parc. č. KN-C 2363/4,ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena cez časť 
pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1, parc. č. KN-
C 4739/1, parc. č. KN-C 8722/2, parc. č. KN-C 4742, v rozsahu podľa geometrického plánu 
na zriadenie vecného bremena: 
- trpieť prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  a tiež 
zákazníkov, návštevníkov, zamestnancov, zásobovania a zmluvných partnerov oprávneného 
z vecného bremena a prevádzok nachádzajúcich sa v stavbe; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena;  
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. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného 
bremena bude predchádzať Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 44 
K bodu:Zrušenie nájomnej zmluvy 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZschvaľuje zrušenie Nájomnej zmluvy č. 8668/06/129 uzavretej dňa 22.08.2006 medzi 
mestom Levoča ako prenajímateľom a Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Levoča, a. s., 
IČO: 36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča ako nájomcom výpoveďou. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Predaj hnuteľných vecí 

Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje predaj osobného automobiluVOLKSWAGEN PASSAT; Typ vozidla: 
3B/AEB/SG; VIN: WVWZZZ3BZWP262800;druh karosérie: SEDAN; farba: modrá 
metalíza; Evidenčné číslo: LE-688AJ; rok výroby 1997; vedeného v evidencii majetku mesta 
pod inv. číslom 6/341/3 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 schvaľuje tieto 
podmienky súťaže: 

a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 1 720 eur,  
b) platba kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho zaplatiť poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii 

vozidiel na orgáne Policajného zboru. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                    PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:Kúpa hnuteľných vecí 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje kúpu osobného automobilu ŠKODA SUPERB;VIN: 
TMBAE93T0D9037518; Evidenčné číslo: LE 689 AT; rok výroby 2013 od spoločnosti Lesy 
mesta Levoča, spol. s r. o. , IČO: 31 693 377, so sídlom: Novoveská cesta 33/930, Levoča, SR 
za kúpnu cenu 4 510,80 eur s DPH. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok mesta Levoča ako 
kupujúceho zaplatiť poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii vozidiel na orgáne 
Policajného zboru. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, 
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, a to projektových dokumentácií podľa prílohy č. 
1, spolu v obstarávacej cene 230 656,75 eur. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:Odpísanie pohľadávky 

Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje odpísanie  pohľadávky voči spol. STAVBA, výrobné družstvo Levoča, IČO 
00 168 548 vo výške 19 839,00 eur z účtovnej evidencie mesta z dôvodu jej nevymožiteľnosti 
pre výmaz spoločnosti z OR SR ex offo. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:Vyradenie majetku 

Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZschvaľuje vyradenie majetku z evidencie Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 
054 01 Levoča, a to stavieb s. č. 3294 a 3295 podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 
11 090,00 eur. 

T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:Zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 16/20 zo dňa 17.12.2015, ktorým 
MZ v Levoči schválilo združenú investíciu medzi PSK a Mestom Levoča s názvom 
„Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ a schválilo združenie finančných 
prostriedkov z vlastných zdrojov v závislosti na schválených rozpočtoch účastníkov združenia 
a činností v rozsahu podľa vzájomne odsúhlasenej PD. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:Zmena  uznesenia 

Hl. za  13 proti  0 zdr0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje zmenu Uznesenia č. 22 zo 41. zasadnutia MZ, konaného dňa 25.04.2013, 
ktorým MZ schválilouzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s. ako oprávneným z vecného bremena a mestom Levoča ako 
povinným, a to tak, že slovné spojenie: „za jednorazovú odplatu vo výške 3 350 eur, 
stanovenú na základe znaleckého posudku č. 129/2013, vyhotoveného 25.4.2013 Ing. 
Stanislavom Čurillom“ bude nahradené slovným spojením: „bezodplatne“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:Vyradenie majetku 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO 35528052, a to vozidla 
Avia LE 732 AK sklápač, inv. č. 0230018, v obstarávacej cene 4 039,24 eur a zostatkovej 
cene 0,00 eur. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:Odpísanie pohľadávky 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 



16 
 

MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky voči spol. 101%, s. r. o., Nám. sv. Egídia 44, 058 01 
Poprad, IČO 31689116 vo výške 50,00 eur z účtovnej evidencie Mestského kultúrneho 
strediska mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, z dôvodu zastavenia 
exekúcie uznesením Okresného súdu Poprad zo dňa 20.05.2015 pre nemajetnosť povinného. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                     PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Levoča. 
Hl. za  12 proti  0 zdr 0 nehl. 1 

 
MZ berie na vedomie, žek VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Levoča neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne 
pripomienky. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:  VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Levoča. 
Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Levoča. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:Návrh zmeny územného plánu mesta Levoča v lokalite Kežmarská cesta 

Hl. za  15 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZschvaľuje obstaranie zmeny Územného plánu mesta Levoča v lokalite Kežmarská cesta, 
na parcelách 8036/22 a 3142/7 v k. ú. Levoča,  za podmienok, že financovanie obstarania 
zabezpečí Martina Koťuhová, bytom Czauczika 5 formou refundácie skutočne vynaložených 
nákladov na obstaranie,  ku ktorej sa zaviaže pred začatím obstarania ÚP.  
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:  Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča v lokalite pri zimnom štadióne – 

poslanecký návrh 
Hl. za  7 proti  2 zdr 8 nehl. 0 = neschválené 

 
MZ neschvaľuje   poslanecký návrh  JUDr. Lýdie Budziňákovej– obstarať zmenu ÚP mesta 
Levoča v lokalite pri zimnom štadióne na parcele č. 3254/1 v k.ú. Levoča na účel výstavby 
parkovísk.  
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča v lokalite pri zimnom štadióne. 

Hl. za  15 proti  1 zdr 1 nehl. 0 
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MZ schvaľuje obstaranie zmeny Územného plánu mesta Levoča v lokalite pri zimnom 
štadióne na parcele 3254/1 v k. ú. Levoča za podmienok, že financovanie obstarania 
zabezpečí Mgr. Miroslav Pavlov bytom Pod vinicou 63, 054 01 Levoča formou refundácie 
skutočne vynaložených nákladov na obstaranie, a v prípadezmeny ÚP sa Mgr. Miroslav 
Pavlov zaväzuje vybudovať 14 parkovacích miest. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Investičná akcia „IBV Strelnica“ 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje zámer realizovať investičnú akciu „IBV Strelnica“ prostredníctvom obchodnej 
spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o., Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:VZN č. 4/2016, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových 

vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 02.07. 
– 03.07. 2016. 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, žek VZN č. 4/2016, ktorým sa upravuje státie, parkovanie 
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte 
v dňoch 02.07. – 03.07. 2016 neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:VZN č. 4/2016, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových 

vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 02.07. 
– 03.07. 2016. 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje VZN č. 4/2016 ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 02.07. – 
03.07. 2016. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Štatút mesta Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr 3 nehl. 0 
 
MZschvaľuje zmenu Štatútu mesta Levoča podľa predloženého návrhu vo forme 
schválenia jeho úplného znenia s účinnosťou od 01.06.2016. 

T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Hl. za  13 proti  0 zdr 3 nehl. 0 
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MZschvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča podľa 
predloženého návrhu vo forme schválenia jeho úplného znenias účinnosťou od 01.06.2016. 

T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území mesta Levoča 
Hl. za  16 proti  0 zdr 1 nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Levoča boli v zákonnej lehote vznesené 
pripomienky advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedüš&Partners s.r.o., 
spoločnosti AG PLAY, s.r.o. a spoločnosti Walhalla, s.r.o.. 
T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie č.  5/2016 o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území mesta Levoča 
Hl. za  16 proti  0 zdr 2 nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie  vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 5/2016 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Levoča doručených 
advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedüš&Partners s.r.o.,                         
spoločnosti AG PLAY, s.r.o. a spoločnosti Walhalla, s.r.o. 
T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie č.  5/2016 o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území mesta Levoča 
Hl. za  15 proti  0 zdr 2 nehl. 0 

 
MZ schvaľujeVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta Levoča v znení podľa predloženého návrhu. 

T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:Úplné znenie Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Stavebná 

prevádzkáreň, s.r.o.  
Hl. za  15 proti  0 zdr 1 nehl. 0 

 
MZschvaľuje Úplné znenie Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Stavebná 
prevádzkareň, s.r.o..  
T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Úplné znenie Stanov obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 

Hl. za  15 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
MZ schvaľuje Úplné znenie Stanov obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o.  
T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 



19 
 

UZNESENIE č. 69 
K bodu:Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady a schválenie menovania člena 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZberie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. IČO: 36451975 so sídlom Probstnerova cesta 9, Levoča MVDr. 
Antona Drahomireckého.  
T: ihneď       Z: JUDr. Tkáčová 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2016 

Hl. za  17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rozpočtovéobdobie II. polrok 2016 podľa 
predloženého návrhu. 
T: v texte       Z: Mgr. Rusnáčiková 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:Vzdanie sa členstva v komisii športu a mládeže 

Hl. za  16 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii športu a mládeže Mgr. Romana Gaduša. 
T: ihneď       Z: RNDr. Gerčáková 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:  Voľba  člena  v komisii športu a mládeže –  poslanecký návrh 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh  Miroslava Dunčka -  zvoliťza člena komisie športu 
a mládeže  Mgr. Jaroslava Kramarčíka. 
T: ihneď       Z: RNDr. Gerčáková 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  19.5. 2016 
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INTERPELÁCIE 
 

 
 

1. Interpelácia poslanca Mgr. Vladimíra Babeja – problém túlavých psov na územímesta 
Levoča hlavne lokalita sídl. Západ. Zintenzívniť hliadkovú činnosť 
MsP a odchyt zvierat. V poslednom období sa objavili prípady 
poškodenia majetku (motorových vozidiel) občanov mesta. Zatiaľ len 
majetok, pri neriešení uvedeného problému aj ujma a poškodenia 
zdravia občanov. 

T: stály       Z: Mgr. Novák 
 

2. Interpelácia poslanca Bc. Ľubomíra Komaru – sťažnosť občanov mesta na 
znečisťovanie verejného priestranstva a súkromného vlastníctva 
v lokalite Uholne ulice holubmi. 

T:   stály       Z: Ing. Pitoráková 
 

3. Interpelácia poslanca  Mgr. Ladislava Ogurčáka : 
- preveriť spláškový odpad na  Kežmarskej ulici 
- Fenomén nedodržiavania rýchlosti smerom na Kováčovú vílu 
- Nepovolená skládka, stavebný odpad na Bottovej ulici 
 

T: 31.8.2016    Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Novák, Mgr. Minďaš 
 
4. Interpelácia poslanca  Ing.  Jána Babeja – namaľovať stredové čiary na komunikácii 

Predmestie od  kruhovej križovatky na ceste č. 18 a na komunikácii 
smerom k Novej a Vysokej ulici. Sú tam časté nebezpečné dopravné 
situácie. 

T: 31.8.2016     Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Minďaš 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


