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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 

č. 22 
 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 30. júna 2016 

 
 

UZNESENIE č. 1 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  10 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Ján Babej, Bc. Ľubomír Komara, PhDr. 
Mgr.  Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za  11 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Mgr. Ladislav Ogurčák, Ing. Miroslav Vilkovský. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program zasadnutia MZ- poslanecký návrh 

Hl. za  7 proti  1 zdr 4 nehl. 0 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslankyne Anny Kravecovej  - doplniť bod programu 
„Zmena plánu práce MZ“.  
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
  
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Program zasadnutia MZ 

Hl. za  10 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č.5  
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  10 proti  0 zdr 1  nehl.  0 
MZ schvaľuje  zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c,  mesta Levoča na 
rok 2016 a zmenu programového rozpočtu č. 4 na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                       Z: PhDr. Mgr.  Cvoliga 
          Ing.  Olekšáková                                                                                                                          
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Plán práce MR a MZ – poslanecký návrh p. Anny Kravecovej 

Hl. za  10 proti  0 zdr 1  nehl.  0 

 
MZ berie na vedomie prerokovanie bodu Plán práce MR a MZ. 
T: ihneď        Z: primátor mesta 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Mariánska hora k.ú. Levoča, t.j. stavbu s.č. 3203 – 
soc. zariadenie postavené na pozemku parc. č. KN-C  7013/8 – zast. pl. a stavbu s.č. 3204 – 
soc. zariadenie postavené na pozemku parc. č. KN-C  7013/10 – zast. pl., pre 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, IČO:  319966314, so sídlom: Nám. Majstra Pavla 
č. 52, Levoča, za kúpnu cenu 1 euro, 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 kupujúci na vlastné náklady zmodernizuje hygienické zariadenie - verejné 
soc. zariadenie na Mariánskej hore a zrealizuje k ním prístavbu.  
T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Mariánska hora k. ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. 
KN-C 7013/46 - ost. pl., s výmerou 28 m2, pre Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, 
IČO:  319966314, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 52, Levoča, za kúpnu cenu 1 euro, 
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 kupujúci                       
na vlastné náklady zrealizuje výstavbu stavby pod názvom „Svätomariánska púť (Svetlo 
z východu)“ a to na hore cit. pozemku SO: Modernizácia dámskych hygienických zariadení 
na Mariánskej hore – prístavba.    
T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl.  0 
MZ schvaľuje prenájom pozemkov v lok. Mariánska hora k. ú. Levoča, parc. č. KN-C 
7013/45 - ost. pl., s výmerou 2635 m2; pozemku parc. č. KN-C 7013/47 - ost. pl., s výmerou 
59 m2 a pozemku parc. č. KN- C 7013/50 - ost. pl., s výmerou 57 m2, pre Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť Levoča, IČO: 319966314, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 52, Levoča, za 
nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok, na dobu 50 rokov, 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 nájomca na vlastné náklady zrealizuje výstavbu 
stavby pod názvom „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“ a to na pozemku parc. č. KN-C 
7013/45 SO: Oddychová zóna s krížovou cestou a na pozemkoch parc. č. KN-C 7013/47 a 
parc. č. KN-C 7013/50 SO: Spevnené vjazdy k oddychovým zónam.   
T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 

Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl.  1 
MZ schvaľuje nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu Jána Surovku na pozemkoch v k. ú. 
Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-C 8174/21 – ovocné sady s výmerou 268 m2, KN-E 
1862/1 – orná pôda s výmerou 12 508 m2 a KN-E 1863 – trvalé trávne porasty s výmerou 834 
m² v podiele 7/18 v pomere k celku, a to v exekučnom konaní vedenom súdnou exekútorskou 
JUDr. Barborou Hovanovou, Gorkého 8, 052 01 Spišská Nová Ves č.k. EX 400/2014, 
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postupom podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Exekučného poriadku pred bodkočiarkou, za sumu 
55 400,- EUR, stanovenú Znaleckým posudkom č. 70/2016, vypracovaným znalcom Ing. 
Dušanom Kvaskom dňa 09.05.2016. 

T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:   Memorandum o spolupráci 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl.  0 

 
MZ schvaľuje uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi Mestom Levoča a p. Magdalénou 
Rektorovou, rod. Abrányiovou, nar. 08.07.1921, trvale bytom Hoppova 875/8, 602 00 Brno, 
Česká republika, ako vlastníčkou pozemkov parc. č. KN-E 1788 – trvalý trávnatý porast 
s výmerou 1363 m2 a KN-E 1789 – orná pôda s výmerou 30 564 m2, k. ú. Levoča, predmetom 
ktorého je prehlásenie strán o záujme: 
� Uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča ako budúcim kupujúcim 

a p. Magdalénou Rektorovou ako budúcou predávajúcou, predmetom ktorej bude budúci 
predaj časti pozemkov parc. č. KN-E 1788 a KN-E 1789, v rozsahu potrebnom na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí, ktorý bude určený na základe obidvomi zmluvnými 
stranami vopred schválenej projektovej dokumentácie, pre projekt individuálnej bytovej 
výstavby Plantáž za kúpnu cenu spolu 1 euro, a následne 

� Uzavrieť riadnu kúpnu zmluvu medzi Mestom Levoča ako kupujúcim a p. Magdalénou 
Rektorovou ako predávajúcou, predmetom ktorej bude predaj časti pozemku oddeleného 
od pozemkov parc. č. KN-E 1788 a KN-E 1789, na základe obidvomi zmluvnými stranami 
schváleného porealizačného zamerania stavby inžinierskych sietí pre projekt individuálnej 
bytovej výstavby Plantáž za kúpnu cenu spolu 1 euro. 

T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Odňatie majetku zo správy 

Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl.  0 

 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie správy majetku mesta s účinnosťou od 
04.07.2016:  

- inv. č. 0210375 – Mariánska hora Levoča – horné WC (súp. č. 3203 a 3204).  
- v obstarávacej cene 28 812,32 eur, oprávky 15 130,19 eur; v zostatkovej cene 

13 682,13 eur; 

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

T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0 nehl.  0 

 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 275 – ostatné plochy., s výmerou 747 m2 v lok. 
ul. Kláštorskej v  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 3508 k. ú. Levoča, od 
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, IČO: 00179124, so sídlom  Spišská 
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Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie, SR za kúpnu cenu celkom 1 euro. Obsahom kúpnej 
zmluvy bude: 
1. dojednanie práva spätnej kúpy v prospech Predávajúceho  k predmetnému pozemku za 

rovnakú kúpnu cenu  1 euro a tiež ustanovenie o tom, že  toto právo spätnej kúpy je 
Predávajúci oprávnený uplatniť: 

-  v prípade, ak Kupujúci v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy nepožiada príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s 
požadovanou projektovou dokumentáciou a dokladmi na vybudovanie viacúčelového 
ihriska na predmetnom pozemku, 

- v prípade, ak Kupujúci v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o umiestnení stavby nepožiada príslušný stavebný úrad o vydanie 
stavebného povolenia s požadovanou projektovou dokumentáciou a dokladmi na 
vybudovanie viacúčelového ihriska na predmetnom pozemku, 

-  v prípade, ak Kupujúci v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia  na vybudovanie stavby viacúčelového ihriska nezačne s jeho 
výstavbou,  

- v prípade, ak viacúčelové ihrisko kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kolaudačného 
rozhodnutia umožňujúceho jeho užívanie prestane slúžiť potrebám Gymnázia sv. 
Františka Assiského, IČO: 17082447, so sídlom: Kláštorská 540/24, 054 01 Levoča 
(ďalej len „Gymnázium“), 

-  v prípade, ak dôjde k zániku Nájomnej zmluvy, uzavretej medzi Mestom Levoča 
a Gymnáziom, na úpravu práv a povinností súvisiacich s užívaním viacúčelového 
ihriska Gymnáziom;   

-  kedykoľvek po uplynutí 20 (slovom: dvadsiatich) rokov odo dňa, v ktorom Kupujúci 
nadobudne vlastnícke právo k predmetnému pozemku; 

2. záväzok mesta ako kupujúceho, že na základe písomne uplatneného práva spätnej kúpy 
po splnení podmienok uvedených v bode 1. prevedie predmetný pozemok na 
Predávajúceho; 

3. ustanovenie o tom, že Kupujúci a Gymnázium v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, 
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu viacúčelového 
ihriska uzatvoria Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude úprava práv a povinností 
súvisiacich s užívaním viacúčelového ihriska Gymnáziom.    

T: ihneď       Z:  Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. Z20166431_Z, 

predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu: „Rekonštrukcia 

chodníkov“. Predmetom Dodatku č. 2 je navýšenie ceny diela o  29 800,91 Eur, z dôvodu 

„prác naviac“. 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl.   0 
 
Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. Z20166431_Z, 
predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu: „Rekonštrukcia chodníkov“. 
Predmetom Dodatku č. 2 je navýšenie ceny diela o  29 800,91 Eur, z dôvodu „prác naviac“. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:   Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti 

medzi Mestom Levoča a spoločnosťou A I T, s.r.o. Scherffelova 38, 058 01 Poprad. 
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Predmetom zmluvy je záväzok uhradiť sumu 9 000,00 Eur zo strany spol. A I T, s.r.o. 

a záväzok Mesta Levoča umiestniť logo spoločnosti A I T, s.r.o. a značku Lamberga 

v mieste a počas konania kultúrnych podujatí a vo všetkých publikáciách mesta počas 

roka 2016.  

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl.  0 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti 
medzi Mestom Levoča a spoločnosťou A I T, s.r.o. Scherffelova 38, 058 01 Poprad. 
Predmetom zmluvy je záväzok uhradiť sumu 9 000,00 Eur zo strany spol. A I T, s.r.o. 
a záväzok Mesta Levoča umiestniť logo spoločnosti A I T, s.r.o. a značku Lamberga v mieste 
a počas konania kultúrnych podujatí a vo všetkých publikáciách mesta počas roka 2016. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:   Návrh na schválenie obstarania stavebných prác, na zákazku – „Rozšírenie 

existujúcej siete verejného osvetlenia v Meste Levoča – Mengusovská a Potočná ulica“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky 9 000,00 eur (s DPH). 

 Hl. za  14  proti  0 zdr 0 nehl.   0 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie stavebných prác, na zákazku – „Rozšírenie 
existujúcej siete verejného osvetlenia v Meste Levoča – Mengusovská a Potočná ulica“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky 9 000,00 eur (s DPH). 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

 
 

 


