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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 23 

 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 18. augusta  2016 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Miroslav Čurilla, Ing. Miroslav Vilkovský, 
MBA, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za  11 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: MUDr. Jana Suráková, Mgr. Vladimír Babej. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
  
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl.0 
 
MZ schvaľujeprogram rokovania MZ. 
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 22.  zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:   Nadobudnutie nehnuteľnosti vyvlastnením 

Hl. za  13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie nehnuteľností formou vyvlastnenia v lok. ul. Kukučínova k.ú. 
Levoča, t.j.: pozemky parc. č. KN-E1045 – zast. pl., s výmerou 180 m2; parc. č. KN-E 1046/1 
– záhrada, s výmerou 135 m2 a  parc. č. KN-E 1047 – záhrada, s výmerou 1704 m2, od 
Štefana Semana D: (syn Emanuela) neznámeho vlastníka, ktorého majetok spravuje 
Slovenský pozemkový fond Bratislava, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za 
náhradu vo výške 24 300 eur, stanovenú Znaleckým posudkom č. 27/2016 zo dňa 13.6.2016, 
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ktorý vyhotovila Ing. Lucia Brincková, znalkyňa v odbore stavebníctvo za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod národnou kultúrnou pamiatkou mestského 
opevnenia a verejnoprospešnou stavbou – parkoviska.   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 6 
K bodu:   Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3480/2 – ostatné plochy, s výmerou 108 
m2v lok. ul. Ovocinárskej  v  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 3312 k. ú. 
Levoča, od p. Michala Bujňáka, rod. Bujňáka, nar. 01.05.1959, trvale bytom Ovocinárska 
992/21, Levoča, SR za kúpnu cenu 15 eur/m2 . 
Obsahom zmluvy bude záväzok mesta v prípade realizovania rozšírenia miestnej komunikácie 
na vlastné náklady zrealizovať: 
- preložku plynovej prípojky a odberného plynového zariadenia vrátane regulátora tlaku 
plynu, ktoré sa nachádzajú na pozemku parc. č. KN-C 3480/2 a sú zriadené pre dom s. č. 992;  
- preložku kanalizačnej prípojky pre dom s. č. 992; 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 7 
K bodu:   Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3480/3 – ost. plochy, s výmerou 94 m2v lok. ul. 
Ovocinárskej v  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 2259 k. ú. Levoča a to: 
- v podiele 8/12-in od p. Vladimíra Schwarzbachera, Schwarzbachera, nar. 22.03.1956, trvale 
bytom         Ovocinárska 1786/23, Levoča, SR; 
- v podiele 1/12-ina od Ing. Pavla Schwarzbachera, rod. Schwarzbachera, nar. 15.04.1983, 
trvale bytom Západ 1145/35, 028 01 Trstená, SR; 
- v podiele 1/12-ina od p. Tomáša Schwarzbachera, rod. Schwarzbachera, nar. 13.11.1984, 
trvale bytom Ovocinárska 1786/23, Levoča, SR; 
- v podiele 1/12-ina od Mgr. Kataríny Čopjanovej, rod. Schwarzbacherovej, nar. 24.10.1985, 
trvale bytom Hlboká 1076/51, 949 01 Nitra-Čermáň, SR; 
- v podiele 1/12-ina od p. Michala Schwarzbachera, rod. Schwarzbachera, nar. 22.05.1991, 
trvale bytom Ovocinárska 1786/23, Levoča, SR 
za kúpnu cenu 15 eur/m2  . 
Obsahom zmluvy bude záväzok mesta v prípade realizovania rozšírenia miestnej komunikácie 
na vlastné náklady zrealizovať: 
- preložku plynovej prípojky a odberného plynového zariadenia vrátane regulátora tlaku 
plynu, ktoré sa nachádzajú na pozemku parc. č. KN-C 3480/2, KN-C 3480/3 a sú zriadené pre 
dom s. č. 1786;  
- preložku kanalizačnej prípojky vrátane spádiskovej šachty pre dom s. č.1786 (ak bude 
rozšírením komunikácie dotknutá).   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 8 
K bodu:   Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v k. ú. Levoča, t.j.:  
- stavieb s. č. 3206 - čerpacia stanica postavená na pozemku parc. č. KN-C 8032/3 a s. č. 3417 
-  zemný vodojem 100 m3 a 6 m3 postavený na pozemku parc. č. KN-C 7013/43 a  
- pozemkov parc. č. KN-C 8032/3 – zast. pl., s výmerou 34 m2; parc. č. KN-C 8032/2 - zast. 
pl., s výmerou 47 m2; parc. č. KN-C 7013/43 – zast. pl., s výmerou 63 m2; parc, č. KN-C 
7013/7 – zast. pl., s výmerou 563 m2; parc. č. KN-E 1483/3 – zast. pl., s výmerou 31 m2 a 
parc. č. KN-E 1483/2 – záhrada, s výmerou 1570 m2, pre Podtatranskú vodárenskú 
spoločnosť, a. s.,so sídlom: Hraničná č. 662/17, Poprad, IČO: 36 485 250, za kúpnu cenu 15,- 
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 nehnuteľností boli 
odpredané Kúpnou zmluvouč. PVS 302/07/KZzo dňa 29.1.2008, uzavretou medzi Mestom 
Levoča ako predávajúcim aPodtatranskou vodárenskou spol., a. s., Poprad ako kupujúcim, 
ktorá však nebola následne doručená Správe katastra za účelom realizácie vkladu do katastra 
nehnuteľností, pričom tieto nehnuteľností nadobúdateľ užíva, spravuje a prevádzkuje cca. 8 
rokov v dobrej viere, že je ich vlastníkom.   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 9 
K bodu:   Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Žel. Riadok, k. ú. Levoča, a to pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 1787/4 - zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorý bol oddelený na podklade 
geometrického plánu č. 29/2016, vyhotoveného dňa 13.7.2016, geodetom Ing. Petrom 
Garnekom, od pozemku parc. č. KN-E 7129 – zast. pl., s výmerou 3495 m2, prespol.  
TERMO-stavebná chémia s.r.o., so sídlom Žel. riadok č. 7283/23A, Levoča, 
IČO:44945531,za kúpnu cenu 30 eur/m2, v súlade s ustanovením  § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t.j. predaj pozemku zastavaného stavbou 
parkoviska vo vlastníctve nadobúdateľa.  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 10 
K bodu:   Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  7  nehl. 0  = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku – časť parcely č. KN-
E 3777/1 – orná pôda, s výmerou cca 138 m2  v lok. Levočské Lúky v k. ú. Levoča, ktorý 
bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Jozefa Ištoka, rod. Ištoka, nar. 
28.07.1996, trvale bytom Levočské Lúky 53, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 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, spočívajúceho v tom, že prevádzaný pozemok sa 
 priestorovo nachádza medzi pozemkom vo vlastníctve žiadateľa (v jeho bezprostrednom 
susedstve) a pozemkom, na ktorom je jestvujúca cesta; jeho predaj žiadateľovi umožní prístup 
na pozemok vo vlastníctve žiadateľa.   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:   Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, parc. č. KN-C 4588/80 – zast. pl. a nádv.,s 
výmerou 1 m2  v k. ú. Levoča, v lok. Novoveská cesta, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 301/2016 vyhotoveného dňa 16.05.2016 spoločnosťou GEODETING 
s. r. o. , IČO: 36 216 801, Barčianska 68, Košice – L. Majerčíkovou, úradne overeného  
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 25.05.2016 pod č. G1-160/16 
z pozemku parc. č. KN-C 4588/63 – ost. pl., s výmerou 20 307 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve 
mesta Levoča, t. č. zapísaného na lista vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Východoslovenskú 
distribučnú, a. s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 za kúpnu cenu 30 
eur/m2  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaná stavbou VN rozvádzača vo 
vlastníctve nadobúdateľa. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:   Prenájom  nehnuteľnosti 

Hl. za  7 proti  2 zdr  6     nehl. 1  = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
Námestia Majstra Pavla,  časť parc. č. KN-C 3/1 k. ú. Levoča pre Františka Košického, pre 
prevádzku Mäso údeniny, Reštaurácia  u 3 Apoštolov, Námestie Majstra Pavla 11, Levoča, 
IČO: 10756728, za účelom osadenia informačnej tabule s rozmermi 1 x 1 m, slúžiacej na 
informovanie verejnosti o umiestnení 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 Levoča a informačná tabuľa slúži k informovaniu o tejto 
prevádzke.    
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 13 
K bodu:   Prenájom  nehnuteľnosti 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 

MZ schvaľuje uzatvoreniedodatku č. 6 k  Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008 zo dňa 
4.2.2008 v znení  jej dodatkov (ďalej len „Zmluva o nájme“), uzavretej medzi mestom Levoča 
(ako prenajímateľ) a Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Levoča, a.s. (ako nájomca), 
v zmysle ktorého sa vypúšťa zo Zmluvy o nájme z Predmetu a účelu nájmu z čl. II. ods. 1 
a 2 prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme, stavba pod názvom „Sklad 
- hospodársky domček“, súp. č. 3098, postavený na pozemku parc. č. KN-C 1115 – zast. pl., 
s účinnosťou od 1.9.2016. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme v znení jej dodatkov č. 1; č. 
2; č. 3; č. 4 a č. 5 ostávajú nezmenené. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 14 
K bodu:   Súhlas s podnájmom 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala pozemok 
parc. č. KN-C 1101/10 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 20 m2 v katastrálnom území  
Levoča, v areáli VNsP, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. 
Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, 
do podnájmup. Pavlovi Matejovi, rod. Matejovi, nar. 27.07.1979, trvale bytom Pri prameni 
1369/19, Levoča, SR a to od 01.07.2016  s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu 
zhodnú s dobou nájmu.    
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 15 
K bodu:   Zriadenie  vecného bremena zo zákona  

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľností, podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 
medzi mestom Levoča, ako „Povinným“ a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. 
Bratislava, ako „Investorom“, na pozemkoch parc. č. KNC 7163/2 – zast. pl., s výmerou 33 
m2 a KNE 4372/1 – orná pôda, s výmerou 198 m2, v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 01/12/L/029, ktorý vyhotovila firma GEOsys s.r.o. Bratislava, za jednorazovú 
náhradu určenú znaleckým posudkom č. 073/2015 zo dňa 22.10.2015, vyhotoveným Ing. 
Jozef Kupčekom, spolu vo výške 941,05 eur.     
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o  zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou Hnedá 
priemyselná zóna Levoča – Juh, pre „Stavebný objekt: SO 503.1 – VN PRELOŽKA 
JESTVUJÚCEJ LINKY ČÍSLO 420“, na dobu neurčitú v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení medzi: 
-  p. Helenou Henčelovou, rod. Henčelovou, nar.31.10.1988, trvale bytom:  Gorazdova  
3192/37, 052 01 Spišská Nová Ves, štátne občianstvo:  SR ako povinnou  z vecného bremena; 
- Východoslovenskou distribučnou, a. s., so sídlom: Mlynská  č. 31,042 91 Košice, IČO: 
36599361 ako oprávneným z vecného bremena; 
- mestom  Levoča  ako investorom stavebného objektu SO 503.1 – VN PRELOŽKA 
JESTVUJÚCEJ LINKY ČISLO 420. 
Vecné bremeno bude zriadené na pozemku parc. č. KN-E 4684/2 – orná pôda, s výmerou 
35 181 m2 v k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) vo vlastníctve p. Heleny Henčelovej r. 
Henčelovej, nar.: 31.10.1988, trvale bytom Gorazdova 3192/37, 052 01 Sp.  N. Ves ako 
povinnej z vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s.,so sídlom: 
Mlynská  č. 31,042 91 Košice, IČO: 36599361 ako oprávnenej z vecného bremena. 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena,  v prospech   
oprávneného z vecného bremena, v rozsahu podľa geometrického plánu č.  46/2016 
vyhotoveného dňa 17.05.2016  Ing. Janou Zentkovou, IČO: 43 167 683,Partizánska 51, 
Poprad, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 03.06.2016 
pod č. G1-171/16 :  
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    -  trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie „Stavebného objektu:  SO 503.1 – VN 
PRELOŽKA JESTVUJÚCEJ LINKY ČÍSLO 420“ ; 

   -  trpieť vstup a vjazd oprávneného  z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebného objektu; 

 -  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho  
práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z.  o energetike 
v platnom znení. 

Mesto ako investor stavebného objektu zaplatí p. Helene Henčelovej jednorazovú odplatu vo 
výške 10 eur/m2 záberu.      
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 17 
K bodu:   Zriadenie vecného bremenai 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh, zriadenie 
bezodplatného vecného bremena na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32  a parc. č. KN-C 
4588/34  k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) vo vlastníctve mesta Levoča,  ako povinného 
z vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., so sídlom: Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36599361 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti povinného z vecného bremena, v  prospech oprávneného z vecného bremena, 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45/2016 vyhotoveného dňa 16.05.2016 Ing. Janou 
Zentkovou, IČO: 43 167 683, Partizánska 51, Poprad, úradne overeného Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom dňa 03.06.2016 pod č. G1-169/16 :  
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie „Stavebného objektu: SO 503.1 – VN 
PRELOŽKA JESTVUJÚCEJ LINKY ČÍSLO 420“; 
- 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 stavebného objektu; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
z vecného bremena podľa tejto zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z.  o energetike v platnom znení, 
na dobu neurčitú 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. 18 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča - úprava NN vedenia a optika na ul. M. R. 
Štefánika“  zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., 
IČO: 36599361, Mlynská   31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 

Levoča: parc. č. KN-C 1389/1, parc. č. KN-C 1818, parc. č. KN-C 1864 a parc. č. KN-C 
1865/1   („slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebných objektov: SO 01 – NN vedenie a SO 
02 – Optický kábel v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou 
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ENERPRO, s. r. o. , IČO: 44 324 600, so sídlom: Miškovecká 6, 040 11 Košice, - Ing. 
Jozefom Šurinom a naprojektovanej Ing. Stanislavom Počuchom;  

- 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; 

- 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 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  
UZNESENIE č. 19 
K bodu:   Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Kanalizačná prípojka, ČOV pre RD“ zriadenie 
vecného bremena v prospech Ing. Miroslava Gardoša, CSc., nar. 24.06.1960 a RNDr. Dáši 
Gardošovej, rod. Puškášovej, nar. 24.04.1961, obaja trvale bytom Karlovarská 10, Košice, SR 
ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako 
povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. 
ú. Závada: parc. č. KN-E 3133/1, parc. č. KN-C 151  („slúžiace pozemky“) umiestnenie 
stavby „Kanalizačná prípojka, ČOV pre RD“   v súlade s projektovou dokumentáciou 
vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. E. Kolvekom;    
- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby cez    
slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Kanalizačná 
prípojka, ČOV pre RD“; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej 
osobe  vo výkone ich 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 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  
UZNESENIE č. 20 
K bodu:   Zrušenie uznesenia 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie Uznesenia č. 14 z 11. zasadnutiaMestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 25. júna 2015, ktorým bol schválený predaj bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 
prízemí bytového domu súp.  č. 1408, postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2854 k. ú. 
Levoča, na ul. Nad tehelňou 5 v Levoči a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel vo 
výške 3743/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ako aj 
spoluvlastnícky podiel vo výške 3743/10000 k pozemku parc. č.  KN-C 2854 – zast. pl., 
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s výmerou 216 m2, jeho nájomcovi p. Viliamovi Kalejovi, bytom Nad tehelňou 5, Levoča, 
z dôvodu neuhradenia kúpnej ceny a správneho poplatku.  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 21 
K bodu:   Zverenie majetku do správy  

Hl. za  15 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 01.09.2016:  
� dlhodobýhmotnýmajetok –inv. č. 2/826/1 – Rekonštrukcia chodníkov V. Greschika, na 

pozemku parc. č. KN-C 2888/1 v obstarávacej cene 43 781,82 eur, oprávky 366 eur; 
v zostatkovej cene 43 415,82 eur; 

� dlhodobý hmotný majetok – inv. č. 2/826/2 – Rekonštrukcia chodníkov J. Francisciho, na 
pozemku parc. č. KN-C 2888/1 a KNC 3056/1 v obstarávacej cene 166 351,79 eur; 
oprávky 1 388 eur; v zostatkovej cene 164 963,79 eur; 

� dlhodobý hmotný majetok – inv. č. 2/826/3 – Rekonštrukcia chodníka Železničný riadok, 
na pozemku parc. č. KN-C 1616 v obstarávacej cene 18 816,90 eur, oprávky 158 eur; 
v zostatkovej cene 18 658,90 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. 22 
K bodu:   Zmena uznesenia 

Hl. za  1 proti  3 zdr   11 nehl. 1 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje  zmenu uzneseniač. 23 z 12. zasadnutia MZ konaného dňa 24.09.2015, 
ktorým boli schválené kritéria predaja nehnuteľností  nachádzajúcich sa v k. ú. Levoča a to 
stavby s. č. 542(o. č. 26), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv. 
a pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv., s výmerou 440 m2 tak, že kritérium predaja: 

„a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 58 987 eur,“ sa nahradí takto: 
„a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 40 000 eur“, 
V ostatných častiach hore citované uznesenie ostáva nezmenené. 

T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:   Všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2016 o odpustení príslušenstva 

nedaňových pohľadávok 
Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie, že k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 6/2016 o odpustení 
príslušenstva nedaňových pohľadávok neboli v stanovej lehote vznesené žiadne 
pripomienky. 
T: ihneď                                      Z: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

           JUDr. Tkáčová 
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UZNESENIE č. 24 
K bodu:   Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o odpustení príslušenstva nedaňových 

pohľadávok 
Hl. za  14 proti  0 zdr 1 nehl. 1 

 
MZschvaľujeVšeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o odpustení príslušenstva 
nedaňových pohľadávok  podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

           JUDr. Tkáčová 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:   Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2016 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na  vedomieSprávu o rozpočtovom hospodárení mesta a monitorovaciu správu k 
programovému rozpočtu za I. polrok 2016 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

     Ing. Dagmar Olekšáková                                                                                                       
UZNESENIE č. 26 
K bodu:   Rozbor  hospodárenia MsKS za I. polrok 2016 

Hl. za  14 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2016. 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

          Mgr. Kamenická 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:   Rozbor  hospodárenia TS ML za I. polrok 2016 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia TS ML za I. polrok 2016. 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

             Mgr. Minďaš 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl.  
 
MZ schvaľuje Zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b a 5/c mesta Levoča na 
rok 2016 podľa predloženého návrhu a  s doplnením presunu finančných prostriedkov vo 
výške 10 000 eur z programu 9.Vzdelávanie, podprogram 9.3 ZUŠ (rekonštrukcia učební) na 
program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2. Strategické plánovanie 
(výdavky na projektovú dokumentáciu).  
T: ihneď                                     Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
     Ing. Dagmar Olekšáková                                                                                                       
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje, aby sa kúpa pozemkov pri Menhardskej bráne realizovala až po pripísaní 
finančných prostriedkov na účet mesta z predaja čerpacej stanice-zemného vodojemu s 
priľahlými pozemkami 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

     Ing. Dagmar Olekšáková                                                                                                       
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UZNESENIE č. 30 
K bodu:   Použitie investičného fondu  

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia investičného fondu vo výške 65 000 eur na riešenie 
havarijného stavu kotolne Mestského divadla 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

     Ing. Dagmar Olekšáková                                                                                                       
UZNESENIE č. 31 
K bodu:   Treasury linka – fixácia úrokovej sadzby 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje dodatok k úverovej zmluve - treasury linku a dodatok k blankozmenke vo 
výške 60 000 eur ako zabezpečovacieho prostriedku na fixáciu úrokovej sadzby pre dlhodobý 
investičný úver v UniCredit Bank, a.s. a dodatok k blankozmenke 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

     Ing. Dagmar Olekšáková                                                                                                       
UZNESENIE č. 32 
K bodu:VZN o zrušení  -  Materskej školy, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča a jej 

súčasti Školská jedáleň, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča,Materskej 
školy, Ul. Predmestie 26, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Predmestie 
26, Levoča,Materskej školy, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča  a jej súčasti Školská 
jedáleň, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča,Materskej školy, Ul. Jána Francisciho 
8/1674, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Jána Francisciho 8/1674, 
Levoča,Materskej školy, Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča  a jej súčasti Školská 
jedáleň, Gustáva Hermana 9, Levoča 

Hl. za  15 proti  0   zdr   0 nehl  0 
 

MZ berie na vedomie,   že k VZN č. 7/2016  o zrušeníMaterskej školy, mestská časť 
Levočské Lúky 3, Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, mestská časť Levočské Lúky 3, 
Levoča,Materskej školy, Ul. Predmestie 26, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. 
Predmestie 26, Levoča,Materskej školy, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča  a jej súčasti Školská 
jedáleň, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča,Materskej školy, Ul. Jána Francisciho 8/1674, Levoča  
a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Jána Francisciho 8/1674, Levoča,Materskej školy, Ul. 
Gustáva Hermana 9, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Gustáva Hermana 9, 
Levočav stanovenej lehote neboli vznesené žiadne  pripomienky. 
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:VZN o zrušení  -  Materskej školy, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča a jej 

súčasti Školská jedáleň, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča,Materskej 
školy, Ul. Predmestie 26, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Predmestie 
26, Levoča,Materskej školy, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča  a jej súčasti Školská 
jedáleň, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča,Materskej školy, Ul. Jána Francisciho 
8/1674, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Jána Francisciho 8/1674, 
Levoča,Materskej školy, Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča  a jej súčasti Školská 
jedáleň, Gustáva Hermana 9, Levoča 

Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl  0 
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MZschvaľujeVZN č. 7/2016 o zrušeníMaterskej školy, mestská časť Levočské Lúky 3, 
Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča,Materskej školy, 
Ul. Predmestie 26, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Predmestie 26, Levoča,Materskej 
školy, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Gašpara Haina 36, 
Levoča,Materskej školy, Ul. Jána Francisciho 8/1674, Levoča  a jej súčasti Školská jedáleň, 
Ul. Jána Francisciho 8/1674, Levoča,Materskej školy, Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča  a jej 
súčasti Školská jedáleň, Gustáva Hermana 9, Levočapodľa predloženého návrhu. 
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 34 
K bodu:VZN o zriadení elokovaných pracovísk a zariadení školského stravovania ako 

súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča 
Hl. za  15 proti  0   zdr   0 nehl  0 

 
MZ berie na vedomie, že k VZN č. 8/2016 o zriadení elokovaných pracovísk a zariadení 
školského stravovania ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, 
Levočav stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky. 
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 35 
K bodu:VZN o zriadení elokovaných pracovísk a zariadení školského stravovania ako 

súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča 
Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl  0 

 
MZ schvaľuje  VZN č. 8/2016  o zriadení elokovaných pracovísk a zariadení školského 
stravovania ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levočapodľa predloženého 
návrhu. 
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
       PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 36 
K bodu:Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, 

Levoča  
Hl. za  15 proti  0   zdr  0  nehl  0 

 
MZschvaľuje Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, 
Levočapodľa predloženého návrhu.  
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
       PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:   VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 

2016 na prevádzku a mzdy na žiaka  - poslanecký návrh 
Hl. za  9 proti  0   zdr  7  nehl   0 

 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Miroslava Čurillu -  v časti ŠKD  pri  základnej 
škole u súkromného zriaďovateľa  suma 224 eur. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková 
       PhDr. Mgr. Cvoliga  
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UZNESENIE č. 38 
K bodu:   VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 

2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  14 proti  0   zdr   1 nehl  v1 
 
MZ berie  na vedomie, že k VZN č. 9/2016,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o 
určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
a fyzickej osoby v stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky. 
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 39 
K bodu:   VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 

2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  10 proti  0   zdr   5 nehl   1 
 
MZ schvaľuje  VZN č. 9/2016,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky 
dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej 
osoby podľa predloženého návrhua so zapracovaním  schváleného poslaneckého návrhu 
p. Miroslava Čurillu. 
T: august 2016     Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:   Vzdanie sa členstva v komisii športu a mládeže 

Hl. za  15 proti  0   zdr   0 nehl    0 
 
MZ  berie na vedomie  vzdanie sa členstva v komisii športu a mládeže  Mgr. Dušana 
Suchého.  
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 41 
K bodu:   Zmena Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku 

a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  13 proti  0   zdr   0 nehl  0 

 
MZ prerokovalo v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmeny 
Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč, 
ktorú spracoval Ing. arch. Alexander Bél, URBI projektová kancelária, Zvonárska 23, Košice 
a pre ktorú vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Jaroslav Lizák, E.B.D. Kežmarok, spol. s 
r.o., Ľubica. 
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T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 42 
K bodu:   Zmena Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku 

a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  13 proti  0   zdr   0 nehl  0 

 
MZ berie na vedomie : 
-  Správu  o   prerokovaní   návrhu   zmeny   Územného   plánu   mesta   Levoča  v  lokalite  

Pri   Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč, 
- Výsledky   prerokovania   návrhu  zmeny  Územného  plánu  mesta  Levoča  v  lokalite  

Pri  Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč, 
- Informáciu, že schválená zmena Územného plánu  mesta Levoča v lokalite  Pri  

Peklianskom  potoku a lokalite  Slnečná úboč je v určenom rozsahu záväzným, alebo 
smerným podkladom  pre územné  rozhodovanie a pre vypracovanie dokumentácie 
stavieb na vymedzenom území, 

- Výsledok   preskúmania    návrhu  zmeny  Územného  plánu   mesta  Levoča  v   lokalite  
Pri   Peklianskom  potoku  a  lokalite Slnečná  úboč  Okresným  úradom v sídle kraja 
Prešov, ak  príslušným  orgánom  územného  plánovania,  vyjadrenom v stanovisku  č. 
OÚ-PO-OVBP1-  2016/20076/49897 zo dňa 27.04.2016, 

- Informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. 10/2016, ktorým sa podľa návrhu zmeny 
Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč, 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa 
vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení neskorších predpisov, 
neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 

T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 43 
K bodu:   Zmena Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku 

a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  13 proti  0   zdr   0 nehl  0 

MZ  súhlasí: 
- S návrhom  na  rozhodnutie  o stanoviskách  a pripomienkach  z vyhodnotenia  

prerokovania   návrhu  zmeny  Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom 
potoku a lokalite   Slnečná úboč, 

- S  úpravou smernej časti Územného plánu mesta Levoča podľa návrhu zmeny Územného 
plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč. 

T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 44 
K bodu:   Zmena Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku 

a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  13 proti  0   zdr   0 nehl  0 

MZ  schvaľuje :  
- Zmenu Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite 

Slnečná  úboč ako zmenu č. 12 Územného plánu mesta Levoča,  
- Všeobecne   záväzné   nariadenie  Mesta  Levoča   č. 10/2016,   ktorým  sa  mení  a  

dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila 
záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení neskorších predpisov  podľa 
predloženého návrhu. 
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T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 45 
K bodu:   Zmena Územného plánu mesta Levoča v lokalite Pri Peklianskom potoku 

a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  13 proti  0   zdr   0 nehl  0 

MZ  ukladá: 
- Zverejniť záväznú časť zmeny č. 12 Územného plánu mesta Levoča: 

−  vyvesením na úradných tabuliach a internetovej stránke Mesta Levoča 
najmenej na 30 dní, ako aj uverejnením v Levočskom informačnom mesačníku, 
−  doručením dotknutým orgánom (T: ihneď) 

− V súlade s § 2 ods. 4 vyhl. č. 55/2001 Z. z. zabezpečiť spracovanie čistopisu zmeny č. 12  
Územného  plánu  mesta  Levoča  podľa  prijatých  podmienok  schvaľujúceho  orgánu a 
odsúhlaseného rozhodnutia o stanoviskách    a pripomienkach (T:  1 mesiac od 
schválenia) 

− Čistopis zmeny č. 12 Územného plánu mesta Levoča, po doplnení schvaľovacou doložkou,    
zaslať na uloženie spolu s výpisom uznesenia mestského zastupiteľstva stavebnému úradu    
mesta a Okresnému úradu v sídle kraja Prešov (T: 3 mesiace od schválenia) 

− Vyhotoviť  o  obsahu zmeny č. 12 Územného plánu mesta  Levoča  registračný  list a spolu 
s   kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR,  ako ústrednému orgánu územného plánovania (T:  3 mesiace od schválenia) 

− Zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča v znení zmeny č. 12 na 
internetovej   stránke mesta, ako jej úplné znenie (T: 3 mesiace od schválenia) 

T:  v texte      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č.  46 
K bodu:   Zmena Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom 

potoku a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  11 proti  0   zdr   0 nehl   0 
 

MZ  prerokovalo v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmeny 
Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite Slnečná 
úboč, ktorú spracoval Ing. arch. Alexander Bél, URBI projektová kancelária, Zvonárska 23, 
Košice a pre ktorú vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Jaroslav Lizák, E.B.D. Kežmarok, 
spol. s r.o., Ľubica. 
T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:   Zmena Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom 

potoku a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  11 proti  0   zdr   0 nehl   0 

MZ berie na vedomie : 
-  Správu o prerokovaní návrhu zmeny  Územného plánu zóny  Levočská Dolina v lokalite 

Pri   Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč, 
- Výsledky prerokovania návrhu zmeny Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite 

Pri  Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč, 
- Informáciu,  že schválená zmena  Územného  plánu  zóny  Levočská  Dolina  v  lokalite  

Pri    Peklianskom   potoku a  lokalite   Slnečná  úboč  je  v  určenom   rozsahu  záväzným,   
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alebo    smerným podkladom pre územné  rozhodovanie a pre vypracovanie dokumentácie 
stavieb na   vymedzenom území, 

- Výsledok preskúmania návrhu zmeny Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite 
Pri   Peklianskom  potoku  a  lokalite  Slnečná úboč  Okresným  úradom v sídle kraja 
Prešov, ako  príslušným  orgánom  územného  plánovania,  vyjadrenom v stanovisku  č. 
OÚ-PO-OVBP1-     2016/...../..... zo dňa .........., 

- Informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. 11/2016, ktorým sa podľa návrhu zmeny 
Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite 
Slnečná úboč, mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 120/2004, 
ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu zóny Levočská Dolina v znení 
neskorších predpisov, neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 

T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 48 
K bodu:   Zmena Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom 

potoku a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  11 proti  0   zdr   0 nehl   0 

MZ súhlasí: 
- S návrhom  na  rozhodnutie  o stanoviskách  a pripomienkach  z vyhodnotenia  

prerokovania  návrhu  zmeny  Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri 
Peklianskom potoku a  lokalite Slnečná úboč, 

- S  úpravou smernej časti Územného plánu zóny Levočská Dolina podľa návrhu zmeny 
Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite 
Slnečná úboč. 

T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 49 
K bodu:   Zmena Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom 

potoku a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  11 proti  0   zdr   0 nehl   0 

MZ schvaľuje : 
- Zmenu Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom potoku a 

lokalite  Slnečná úboč ako zmenu č. 3 Územného plánu zóny Levočská Dolina, 
- Všeobecne   záväzné   nariadenie  Mesta  Levoča   č. 11/2016,   ktorým  sa  mení  a  

dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 120/2004, ktorým sa vyhlásila 
záväzná časťÚzemného plánu zóny  Levočská Dolina v znení neskorších predpisov. 
Všeobecne záväzné   nariadenie mesta tvorí prílohu tohto uznesenia. 

T:  ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 50 
K bodu:   Zmena Územného plánu zóny Levočská Dolina v lokalite Pri Peklianskom 

potoku a v lokalite Slnečná úboč 
Hl. za  11 proti  0   zdr   0 nehl   0 

MZ  ukladá : 
- Zverejniť záväznú časť zmeny č. 3 Územného plánu zóny Levočská Dolina: 

−  vyvesením na úradných tabuliach a internetovej stránke Mesta Levoča 
najmenej na 30  dní, ako aj uverejnením v Levočskom informačnom mesačníku, 
− doručením dotknutým orgánom  (T: ihneď), 

- V súlade  s § 2 ods. 4  vyhl. č. 55/2001 Z. z.  zabezpečiť spracovanie čistopisu  zmeny č. 3  
Územného plánu zóny Levočská Dolina podľa prijatých podmienok schvaľujúceho 
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orgánu a odsúhlaseného rozhodnutia o stanoviskách a pripomienkach (T: 1 mesiac od 
schválenia), 

- Čistopis  zmeny č. 3  Územného  plánu zóny  Levočská Dolina, po doplnení  
schvaľovacou    doložkou,  zaslať   na  uloženie  spolu   s  výpisom   uznesenia   
mestského   zastupiteľstva stavebnému úradu mesta a Okresnému úradu v sídle kraja 
Prešov (T: 3 mesiace od schválenia), 

- O schválení  zmeny č. 3  Územného  plánu  zóny  Levočská Dolina individuálne 
upovedomiť osoby,    s ktorými bol návrh zmeny prerokovaný jednotlivo (T: 3 mesiace od 
schválenia), 

- Vyhotoviť  o  obsahu zmeny  č. 3 Územného  plánu zóny  Levočská Dolina  registračný 
list a  spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho  rozvoja SR, ako ústrednému orgánu územného plánovania (T: 3 mesiace 
od schválenia), 

- Zverejniť  záväznú  časť  Územného  plánu  zóny  Levočská Dolina v  znení zmeny č. 3  
na   internetovej stránke mesta, ako jej úplné znenie (T: 3 mesiace od schválenia). 

T:  v texte      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 51 
K bodu:   Návrh  Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 
 
MZ prerokovalo  v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. Územný plán 
mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016, ktorý spracoval Ing. arch. Lukáš Sečka (STUDIO, 
s.r.o., Ipeľská 18, 040 11 Košice), a pre ktorý vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. arch. 
Vladimír Debnár (Urban Planning, s.r.o., Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov.  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 52 
K bodu:   Návrh  Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 
 
MZ berie  na vedomie: 
- Informáciu o postupe obstarania a prerokovanianávrhu Územného plánu mesta Levoča, 

Zmeny a doplnky 2016. 
- Výsledky prerokovania Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016. 
- Informáciu, že schválenýÚzemný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 je v 

určenom rozsahu záväzným, alebo smerným podkladom pre územné  rozhodovanie a pre 
vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom území. 

- Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016.      
Okresným úradom v Prešove, ako príslušným  orgánom  územného  plánovania,  
vyjadrenom v stanovisku  č. OÚ-PO-OVBP1- 2016/.........../......... zo dňa .................. 

- Informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. 12/2016, ktorým sa podľa návrhu 
Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016, mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila záväzná časť 
Územného plánu mesta Levoča v znení neskorších predpisov, neboli v zákonom 
stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 

T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
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UZNESENIE č. 53 
K bodu:   Návrh  Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 
MZ súhlasí:  
- S návrhom  na  rozhodnutie  o stanoviskách  a pripomienkach  z vyhodnotenia  

prerokovania  návrhuÚzemného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016, 
- S  úpravou smernej časti Územného plánu mesta Levoča podľa návrhu Územného plánu 

mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016. 
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 54 
K bodu:   Návrh  Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 
 
MZ  schvaľuje:  
- Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 ako zmenu č. 13 Územného plánu    

mesta Levoča, 
- Všeobecne   záväzné   nariadenie  Mesta  Levoča   č. 12/2016,   ktorým  sa  mení  a  

dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila 
záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení neskorších predpisov. Všeobecne 
záväzné nariadenie  mesta tvorí prílohu tohto uznesenia. 

T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:   Návrh  Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 
 
MZ ukladá: 
- Zverejniť záväznú časť zmeny č. 13 Územného plánu mesta Levoča: 

−  vyvesením na úradných tabuliach a internetovej stránke Mesta Levoča 
najmenej na 30  dní, ako aj uverejnením v Levočskom informačnom mesačníku, 
−  doručením dotknutým orgánom (T:  ihneď), 

- V súlade s § 2 ods. 4 vyhl. č. 55/2001 Z. z. zabezpečiť spracovanie čistopisu zmeny č. 13   
Územného  plánu  mesta  Levoča  podľa  prijatých  podmienok  schvaľujúceho  orgánu a   

odsúhlaseného rozhodnutia o stanoviskách a pripomienkach (T: 1 mesiac od schválenia), 
- Čistopis zmeny č. 13 Územného plánu mesta Levoča, po doplnení schvaľovacou doložkou,  

zaslať na uloženie spolu s výpisom uznesenia mestského zastupiteľstva stavebnému úradu 
mesta a Okresnému úradu v sídle kraja Prešov (T: 3 mesiace od schválenia), 

-  Vyhotoviť  o obsahu zmeny č. 13 Územného plánu mesta Levoča registračný list a spolu s 
kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja  SR, ako ústrednému orgánu územného plánovania (T: 3 mesiace od schválenia), 

- Zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča v znení zmeny č. 13 na internetovej     
stránke mesta, ako jej úplné znenie (T: 3 mesiace od schválenia) 

T:  v texte      Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
 
 
UZNESENIE č. 56 
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K bodu:  Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia 
ústredného vykurovania a zriadenie elektrickej NN prípojky, Materská 
škôlka - Levočské Lúky“ v celkovej sume najviac 9 701,29 eur (s DPH). 

Hl. za  15 proti  0   zdr   0 nehl   0 
 
MZ schvaľujeobstaranie stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania 
a zriadenie elektrickej NN prípojky, Materská škôlka - Levočské Lúky“ v celkovej sume 
najviac 9 701,29 eur (s DPH). 
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 57 
K bodu:  Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte mestského divadla, Námestie 

Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča  
Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 

MZ schvaľuje  obstaranie 1. etapy rekonštrukcie kotolne budovy Námestie Majstra Pavla č. 
54 Levoča z investičných prostriedkov mesta Levoča vo výške 65 000,00 eur (s DPH).  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena dozornej rady Stavebná 

prevádzkareň s.r.o.  
Hl. za  14 proti  0   zdr   0 nehl   0 

 
MZ  schvaľujeako zástupcu mesta za člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti mesta 
Stavebná prevádzkareň  s.r.o.  - Ing. Alžbetu Pitorákovú. 
T: ihneď      Z:   PaedDr. Majerský  
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INTERPELÁCIE 
 
 
1.  Interpelácia poslankyne  Anny Kravecovej – opakovane žiadam o vyregulovanie potoka 
na Slávkovskej ulici. 
T: 30.9.2016      Z: Ing. Pitoráková, Ing. Horbaľ 
  
2. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej – upraviť detské ihrisko tak, aby nestala  tam 
voda a bolo prístupné deťom a rodičom. 
T: 30.9.2016      Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
 
3. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej -  garáže na sídlisku  je potrebné skolaudovať, 
aby majitelia platili  dane nie len za pozemok, ale aj za garáž. 
T: 31.10.2016      Z: Ing. Pitoráková 
 
4. Interpelácia poslanca Mgr. Ladislava Ogurčáka -  na ul. Vysoká sa vo večerných 
hodinách do neskorších nočných hodín hrajú karty – verejné pozemky. 
T: stály      Z: Mgr.  Novák 
 
5. Interpelácia poslanca Mgr. Ladislava Ogurčáka -  zábrany na cykloturistickom 
chodníku – je nutné to osadiť. 
T: 30.9.2016      Z:  Ing. Pitoráková  
 
 
 
 

 


