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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 26 

 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 23. februára  2017 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lýdia Budziňáková, MUDr. Martin Tkáč, 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 14 proti  0 zdr   2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  PaedDr. Ľubomír Repaský, Mgr. Ladislav Ogurčák. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
  
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program  rokovania  MZ – poslanecký návrh 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne Anny Kravecovej – pred bod rokovania „Zmena 
rozpočtu č.1“ zaradiť bod „Rekonštrukcia ulice Predmestie“. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 25.  zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: primátor mesta 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  IBV Plantáž  

Hl. za 17 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
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MZschvaľuje uzavretie Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou AZOR s. r. o., so sídlom 
Scherfelová 38, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 769, ktorej predmetom je úprava základných 
podmienok spolupráce Zmluvných strán a dohoda Zmluvných strán o postupnosti 
jednotlivých krokov smerujúcich k zabezpečeniu výstavby technickej vybavenosti pozemkov 
v lokalite „IBV Plantáž“.   
1. Obsahom Zmluvy o spolupráci je dohoda Zmluvných strán, že so zámerom dosiahnutia 

účelu tejto Zmluvy uzavrú Kúpnu zmluvu, na základe ktorej mesto Levoča ako 
Predávajúci odplatne prevedie na Kupujúceho vlastnícke právo k pozemkom 
nachádzajúcim sa v lokalite „IBV Plantáž“.  

2. Účelom prevodu vlastníckeho práva k predmetným pozemkom je vytvorenie podmienok, 
aby spoločnosť AZOR s.r.o. mohla na týchto pozemkoch realizovať výstavbu technickej 
vybavenosti, ktorá bude pozostávať z cestných sietí pozostávajúcich z miestnej 
komunikácie, chodníkov, verejnej zelene a inžinierskych sietí pozostávajúcich z rozvodov 
vody, kanalizácie, elektrickej energie a slaboprúdových rozvodov, vrátane prípojok k 
budúcim stavebným pozemkom a následný predaj stavebných pozemkov s plnou 
technickou vybavenosťou záujemcom o individuálnu domovú výstavbu v lokalite „IBV 
Plantáž“.  

3. Spoločnosť AZOR s.r.o. sa zaväzuje, že pozemky v lokalite „IBV Plantáž“ využije 
výlučne na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a Kúpnej zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v Kúpnej zmluve podrobnejšie upravia najmä podmienky 
prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, výšku a podmienky zaplatenia kúpnej ceny, 
vyhlásenia a záväzky Zmluvných strán, vedľajšie dojednania týkajúce sa zabezpečenia 
záväzkov Zmluvných strán a sankcie za ich porušenie. 

T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  IBV Plantáž  

Hl. za 18 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj nehnuteľností v lok. Plantáž, k. ú. 
Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-E 1790 - orná pôda s výmerou 6304 m², LV 4376; KN-E 
1791 - orná pôda s výmerou 5729 m², LV 4376; KN-E 1792 - orná pôda s výmerou 6058 m², 
LV 4376; KN-E 1793/1 - orná pôda s výmerou 4472 m², LV 4376; KN-E 1794 – trvalý 
trávnatý porast s výmerou 325 m², LV 4376; KN-E 1795/1 - orná pôda s výmerou 2264 m², 
LV 4376; KN-E 1860 - orná pôda s výmerou 5767 m², LV 4376; KN-E 1861 – trvalý trávnatý 
porast s výmerou 618 m², LV 4376; KN-E 1862/1 - orná pôda s výmerou 12508 m², LV 4376; 
KN-E 1863 – trvalý trávnatý porast s výmerou 834 m², LV 4376; KN-E 1864/1 - orná pôda 
s výmerou 3335 m², LV 4376; KN-E 1865/1 – trvalý trávnatý porast s výmerou 382 m², LV 
4376; KN-C 8174/6 – záhrada s výmerou 2575 m², LV1; KN-C 8174/18 – ovocný sad 
s výmerou 1400 m², LV1; KN-C 8174/19 – ovocný sad s výmerou 438 m², LV1; KN-C 
8174/20 – záhrada s výmerou 24 m², LV1; KN-C 8174/21 – ovocný sad s výmerou 268 m², 
LV1; KN-C 8174/22 – ovocný sad s výmerou 296 m², LV1; KN-C 8174/23 – ovocný sad 
s výmerou 399 m², LV1; KN-C 8174/24 – ovocný sad s výmerou 13 m², LV1; KN-C 8174/25 
– ovocný sad s výmerou 28 m², LV1; KN-C 8174/26 – ovocný sad s výmerou 40 m², LV1; 
KN-C 8174/27 – ovocný sad s výmerou 3 m², LV1; KN-C 8174/28 – ovocný sad s výmerou 4 
m², LV1; KN-C 8174/29 – ovocný sad s výmerou 2757 m², LV1; KN-C 8174/30 – ovocný 
sad s výmerou 556 m², LV1; KN-C 8174/31 – ovocný sad s výmerou 448 m², LV1; KN-C 
8174/32 – ovocný sad s výmerou 222 m², LV1; KN-C 8174/33 – ovocný sad s výmerou 220 
m², LV1; KN-C 8174/34 – ovocný sad s výmerou 84 m², LV1; KN-C 8174/35 – ovocný sad 
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s výmerou 125 m², LV1; KN-C 8174/36 – ovocný sad s výmerou 13 m², LV1 a KN-C 
8174/37 – ovocný sad s výmerou 84 m², LV1 (ďalej len „Predmet kúpy“).  
pre spoločnosť AZOR s. r. o., so sídlom Scherfelová 38, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 769, za 
kúpnu cenu 10,00 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 realizácia individuálnej domovej výstavby vo vybranej lokalite „IBV Plantáž“ je 
nevyhnutná v záujme trvalého rozvoja mesta, stabilizácie a následného nárastu počtu 
obyvateľov, ktorý bez možnosti bývania, výstavby bytov a rodinných domov nie je možné 
dosiahnuť. Sekundárnym efektom realizácie individuálnej domovej výstavby v lokalite „IBV 
Plantáž“ bude nárast priamych i nepriamych daní a tlak na zvýšenie kvality ostatných služieb 
v meste Levoča a zároveň kupujúci disponuje skúsenosťami týkajúcimi sa aj realizácie 
výstavby technickej vybavenosti stavebných pozemkov, zabezpečenia poradenských 
a prípravných prác s tým súvisiacich a zároveň má vypracovaný komplexný urbanistický 
návrh – urbanistickú štúdiu „IBV Plantáž“, taktiež disponuje príslušným profesionálnym 
personálnym a technickým zabezpečením, je schopná vykonávať činnosť podľa Zmluvy 
s vysokým stupňom odbornosti  a má dostatočné skúsenosti a know-how. 
Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú: 

• Prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy z Predávajúceho do výlučného vlastníctva 
Kupujúceho v celosti; 

• Povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva 
k Predmetu kúpy kúpnu cenu vo výške 10,- EUR/ 1m² Predmetu kúpy, t. j. celkovo 
sumu 585.930,- EUR bez DPH. Kúpna cena bola stanovená v súlade s článkom 14 
ods. 1 a 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení 
a s prihliadnutím na znalecký posudok č. 70/2016, vypracovaný dňa 09.05.2016 Ing. 
Dušanom Kvaskom, znalcom  v odbore stavebníctvo, pozemné stavby, odhad hodnoty 
nehnuteľností. Kúpna cena je splatná do 2 rokov odo dňa, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie na výstavbu Technickej infraštruktúry IBV 
Plantáž; 

• Ak do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nenadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie na výstavbu Technickej infraštruktúry IBV 
Plantáž, Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; toto právo však môže 
využiť najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na výstavbu 
Technickej infraštruktúry IBV Plantáž. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou prevodu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy 
jej aj zriadenie predkupného práva v prospech Predávajúceho podľa § 603 ods. 2 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších platných právnych 
predpisov na celý Predmet kúpy, uvedený v čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy za rovnakú 
cenu, za ktorú ho Kupujúci nadobudol, a to pre prípad akéhokoľvek prevodu 
(scudzenia) vlastníckeho práva k Predmetu kúpy alebo jeho jednotlivej časti na 
akúkoľvek tretiu osobu. Predkupné právo sa zriaďuje ako vecné právo a vznikne 
vkladom do katastra nehnuteľností, kde bude zapísané v nasledovnom znení: 
„predkupné právo na pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, obci 
Levoča, a to:  
KN-E 1860 - orná pôda s výmerou 5767 m², LV 4376; KN-E 1861 – trvalý trávnatý 
porast s výmerou 618 m², LV 4376; KN-E 1862/1 - orná pôda s výmerou 12508 m², 
LV 4376; KN-E 1863 – trvalý trávnatý porast s výmerou 834 m², LV 4376; KN-E 
1864/1 - orná pôda s výmerou 3335 m², LV 4376; KN-E 1865/1 – trvalý trávnatý 
porast s výmerou 382 m², LV 4376; KN-C 8174/6 – záhrada s výmerou 2575 m², LV1; 
KN-C 8174/18 – ovocný sad s výmerou 1400 m², LV1; KN-C 8174/19 – ovocný sad 
s výmerou 438 m², LV1; KN-C 8174/20 – záhrada s výmerou 24 m², LV1; KN-C 
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8174/21 – ovocný sad s výmerou 268 m², LV1; KN-C 8174/22 – ovocný sad 
s výmerou 296 m², LV1; KN-E 1790 - orná pôda s výmerou 6304 m², LV 4376; KN-C 
8174/23 – ovocný sad s výmerou 399 m², LV1; KN-E 1791 - orná pôda s výmerou 
5729 m², LV 4376; KN-E 1792 - orná pôda s výmerou 6058 m², LV 4376; KN-E 
1793/1 - orná pôda s výmerou 4472 m², LV 4376; KN-E 1794 – trvalý trávnatý porast 
s výmerou 325 m², LV 4376; KN-E 1795/1 - orná pôda s výmerou 2264 m², LV 4376; 
KN-C 8174/24 – ovocný sad s výmerou 13 m², LV1; KN-C 8174/25 – ovocný sad 
s výmerou 28 m², LV1; KN-C 8174/26 – ovocný sad s výmerou 40 m², LV1; KN-C 
8174/27 – ovocný sad s výmerou 3 m², LV1; KN-C 8174/28 – ovocný sad s výmerou 
4 m², LV1; KN-C 8174/29 – ovocný sad s výmerou 2757 m², LV1; KN-C 8174/30 – 
ovocný sad s výmerou 556 m², LV1; KN-C 8174/31 – ovocný sad s výmerou 448 m², 
LV1; KN-C 8174/32 – ovocný sad s výmerou 222 m², LV1; KN-C 8174/33 – ovocný 
sad s výmerou 220 m², LV1; KN-C 8174/34 – ovocný sad s výmerou 84 m², LV1; 
KN-C 8174/35 – ovocný sad s výmerou 125 m², LV1; KN-C 8174/36 – ovocný sad 
s výmerou 13 m², LV1 a KN-C 8174/37 – ovocný sad s výmerou 84 m², LV1 
v prospech Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 
321“.  

• Kupujúci plánuje po nadobudnutí vlastníckeho práva k Predmetu kúpy zabezpečiť 
geometrický plán, ktorý celé územie v rámci Predmetu kúpy rozdelí na viaceré parcely 
(t.j. dôjde k preparcelovaniu Predmetu kúpy, resp. k vytvoreniu nových parciel 
z pozemkov tvoriacich Predmet kúpy), ktoré potom bude Kupujúci predávať 
záujemcom; takýto geometrický plán môže byť vytvorený aj pred prevodom 
vlastníckeho práva k Predmetu kúpy. 

• Zmluvné strany sa zaviazali, že do 2 mesiacov po tom, čo Kupujúci zabezpečí zápis 
geometrického plánu v katastri nehnuteľnosti, uzatvoria záložnú zmluvu, ktorou dôjde 
k zriadeniu toľkých záložných práv, koľko bude vytvorených samostatných parciel 
z Predmetu kúpy, pričom každé záložné právo bude zaťažovať práve jeden pozemok 
vymedzený podľa novovytvorenej parcely (t.j. na každý pozemok bude zriadené jedno 
záložné právo) a toto záložné právo bude zabezpečovať tú časť Kúpnej ceny, ktorá 
podľa výmery pozemku, na ktoré sa dané záložné právo zriadi, pripadá na daný 
pozemok podľa jeho výmery. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo sa po zápise geometrického plánu 
v katastri nehnuteľnosti, bude vzťahovať na všetky vytvorené samostatné parcely 
z Predmetu kúpy, pričom každé jednotlivá parcela bude zaťažená predkupným právom 
v prospech Predávajúceho. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo na samostatné parcely tvoriace prvú 
etapu výstavby Technickej vybavenosti zanikne zaplatením časti Kúpnej ceny vo 
výške 150 000,- EUR zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že zaplatením časti Kúpnej ceny vo výške 150 000,- EUR zo strany 
Kupujúceho Predávajúcemu, zanikne záložné právo na tých samostatných parcelách 
tvoriacich prvú etapu výstavby Technickej vybavenosti, ktoré svojou výmerou 
zodpovedajú tejto časti Kúpnej ceny. Výber týchto samostatných parciel v rámci prvej 
etapy výstavby Technickej vybavenosti patrí Kupujúcemu. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo ako aj záložné právo zriadené podľa 
tohto článku Zmluvy zanikne vo vzťahu k všetkým parcelám vytvorených z Predmetu 
kúpy, úplným zaplatením Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. 

T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  IBV  Strelnica – poslanecký návrh 
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Hl. za 3 proti  4 zdr   7 nehl. 2 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca Ing. Miroslava Vilkovského,MBA – znížiť 
cenu za pozemky pre spol. ARPROG a.s. na 15 eur/m2, pre zníženie celkovej ceny pre 
konečného kupujúceho. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  IBV  Strelnica 

Hl. za 14 proti  0 zdr  3  nehl. 0 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou spol. ARPROG, akciová 
spoločnosť Poprad (ďalej len „spol. ARPROG, a. s.“), so sídlom Hodžova 3292/3, 058 01 
Poprad, IČO: 36168335, ktorej predmetom je úprava základných podmienok spolupráce 
Zmluvných strán a dohoda Zmluvných strán o postupnosti jednotlivých krokov smerujúcich k 
zabezpečeniu výstavby technickej vybavenosti pozemkov v lokalite „IBV Pri strelnici“. 
1. Obsahom Zmluvy o spolupráci je dohoda Zmluvných strán, že so zámerom dosiahnutia 

účelu tejto Zmluvy uzavrú Kúpnu zmluvu, na základe ktorej mesto Levoča ako 
Predávajúci odplatne prevedie na Kupujúceho vlastnícke právo k pozemkom 
nachádzajúcim sa v lokalite „IBV Pri strelnici“.  

2. Účelom prevodu vlastníckeho práva k predmetným pozemkom je vytvorenie podmienok, 
aby spol. ARPROG, a. s. mohla na týchto pozemkoch realizovať výstavbu technickej 
vybavenosti, ktorá bude pozostávať z cestných sietí pozostávajúcich z miestnej 
komunikácie, chodníkov, verejnej zelene a inžinierskych sietí pozostávajúcich z rozvodov 
vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a slaboprúdových rozvodov, vrátane prípojok 
k budúcim stavebným pozemkom a následný predaj stavebných pozemkov s plnou 
technickou vybavenosťou záujemcom o individuálnu domovú výstavbu v lokalite „IBV Pri 
strelnici“. 

3. Spol. ARPROG, a. s. sa zaväzuje, že pozemky v lokalite „IBV Pri strelnici“ využije 
výlučne na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a Kúpnej zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v Kúpnej zmluve podrobnejšie upravia najmä podmienky 
prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, výšku a podmienky zaplatenia kúpnej ceny, 
vyhlásenia a záväzky Zmluvných strán, vedľajšie dojednania týkajúce sa zabezpečenia 
záväzkov Zmluvných strán a sankcie za ich porušenie. 

T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  IBV Strelnica 

Hl. za 12 proti  0 zdr   4 nehl. 1 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj nehnuteľností v lok. Strelnica, k. ú. 
Levoča, a to:  

� pozemok označený novým  parc. č. KN-C 2117/4 - ost. pl., s výmerou 3 243 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 268/2016 (ďalej len „GP č 
268/2016“), overeného dňa 20.10.2016, vyhotoveného dňa 7.10.2016, geodetom Ing. 
Vladimírom Kandrikom, od pozemku parc. č. KN-C 2115 – zast. pl., s výmerou 291 
m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7 169 m2,  

� pozemok označený novým parc. č. KN-C 2117/5 - ost. pl., s výmerou 3 579 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade GP č 268/2016, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná 
pôda, s výmerou 655 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2 605 – orná pôda, s výmerou 
5 016 m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7 169 m2,  

            (ďalej len „Predmet kúpy“).  
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pre spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad (ďalej len „spol. ARPROG, a. s.“), 
so sídlom Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 za kúpnu cenu 20,00 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 realizácia individuálnej 
domovej výstavby vo vybranej lokalite „IBV Pri strelnici“ je nevyhnutná v záujme trvalého 
rozvoja mesta, stabilizácie a následného nárastu počtu obyvateľov jeho obyvateľov, ktorý bez 
možnosti bývania, výstavby bytov a rodinných domov nie je možné dosiahnuť. Sekundárnym 
efektom realizácie individuálnej domovej výstavby v lokalite „IBV Pri strelnici“ bude nárast 
priamych i nepriamych daní a tlak na zvýšenie kvality ostatných služieb v meste Levoča 
a zároveň kupujúci disponuje skúsenosťami týkajúcimi sa aj realizácie výstavby technickej 
vybavenosti stavebných pozemkov, zabezpečenia poradenských a prípravných prác s tým 
súvisiacich a zároveň má vypracovaný komplexný urbanistický návrh – urbanistickú štúdiu 
„IBV Pri strelnici“, taktiež disponuje príslušným profesionálnym personálnym a technickým 
zabezpečením, je schopná vykonávať činnosť podľa Zmluvy s vysokým stupňom odbornosti  
a má dostatočné skúsenosti a know-how. 
Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú: 
1. Prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy z Predávajúceho do výlučného vlastníctva 

Kupujúceho v celosti; 
2. Povinnosť kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k Predmetu 

kúpy kúpnu cenu vo výške 20,- EUR/ 1m² Predmetu kúpy, t. j. celkovo za sumu 136.440,- 
EUR bez DPH. Kúpna cena bola stanovená v súlade s článkom 17 ods. 1 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena bude v deň podpisu tejto Zmluvy oboma 
 Zmluvnými stranami vinkulovaná na bankovom bežnom účte Kupujúceho v prospech 
Predávajúceho. Kúpna cena bude Bankou uvoľnená v prospech účtu Predávajúceho do 3 
(troch) pracovných dní po splnení vinkulačných podmienok. Vinkulačnými podmienkami 
sú: 
(i)  predloženie originálu tejto Kúpnej zmluvy podpísanej všetkými zmluvnými stranami a 
(ii)  predloženie originálu príslušného listu vlastníctva, vydaného Okresným úradom 

Levoča, katastrálnym odborom, použiteľného na právne úkony a nie staršieho ako jeden 
(1) deň pred jeho predložením Banke, na ktorom bude ako vlastník Predmetu kúpy 
zapísaný Kupujúci bez tiarch. Originál potvrdenia Banky o vinkulovaní Kúpnej ceny 
predloží Kupujúci Predávajúcemu pri podpise tejto Zmluvy a toto potvrdenie tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.   

4. Záväzok Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu sa považuje za splnený dňom pripísania 
príslušnej čiastky vo výške Kúpnej ceny z účtu, na ktorom bola vinkulovaná v prospech 
účtu Predávajúceho. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou prevodu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy 
podľa tejto Zmluvy jej aj zriadenie predkupného práva v prospech Predávajúceho podľa § 
603 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších platných právnych 
predpisov na celý Predmet kúpy za rovnakú cenu, za ktorú ho Kupujúci nadobudol, pre 
prípad akéhokoľvek prevodu (scudzenia) vlastníckeho práva k Predmetu kúpy alebo jeho 
jednotlivej časti na akúkoľvek tretiu osobu. Predkupné právo sa zriaďuje ako vecné právo a 
vznikne vkladom do katastra nehnuteľností, kde bude zapísané v nasledovnom znení: 
„predkupné právo na pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, obci 
Levoča, a to:  

� parc. č. KN-C 2117/4 - ost. pl., s výmerou 3243 m2 a 
� parc. č. KN-C 2117/5 - ost. pl., s výmerou 3579 m2 

 v prospech Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321“,  
pričom predkupné právo sa zriaďuje do dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
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rozhodnutie, ktorým bude stavba Technickej vybavenosti „IBV Pri strelnici“ povolená k jej 
trvalému užívaniu.    

6. V prípade, že Predmet kúpy nebude využívaný výlučne na účel výstavby Technickej 
vybavenosti „IBV Pri strelnici“, je Kupujúci povinný spätne odpredať Predávajúcemu 
Predmet kúpy v súlade s ust. § 610 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších platných právnych predpisov za rovnakú cenu, za akú ho na základe tejto 
Zmluvy nadobudol. Predávajúci môže právo na spätný odpredaj Predmetu kúpy uplatniť 
do piatich (5) rokov odo dňa zistenia porušenia tejto povinnosti Predávajúceho. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou tejto Zmluvy je i odplatný prevod vlastníckeho 
práva a iných práv k Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
„IBV Pri strelnici“, projektanta Ing. arch. Lukáša Sečku z januára 2017. Predávajúci týmto 
prehlasuje, že v zmysle zmluvného vzťahu s projektantom Ing. arch. Lukášom Sečkom, 
ktorého predmetom bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie a v súlade s dotknutými 
právnymi predpismi, je oprávnený k dokumentácii postúpiť vlastnícke a iné práva na tretiu 
osobu. Pokiaľ je nevyhnutný písomný súhlas projektanta, Predávajúci sa zaväzuje, že ho 
včas zabezpečí. 

8. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva a iných práv k 
Projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „IBV Pri strelnici“, 
projektanta Ing. arch. Lukáša Sečku z januára 2017 odplatu v sume 5.900,- EUR (slovom: 
päťtisícdeväťsto eur) bez DPH (Predávajúci nie je platcom DPH), splatnú spolu so 
zaplatením Kúpnej ceny podľa tejto Zmluvy. 

T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  IBV  Strelnica 

Hl. za 13 proti  0 zdr   3 nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom majetku v lok. ul. Pri strelnici k. 
ú. Levoča, a to:  

� pozemok parc. č. KN-C 2117/1– ost. pl., s novou výmerou 137 m2, ktorého výmera 
bola  pričlenená na podklade geometrického plánu č. 268/2016 (ďalej len „GP č 
268/2016“), overeného dňa 20.10.2016, vyhotoveného dňa 7.10.2016, geodetom Ing. 
Vladimírom Kandrikom, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 
655 m2a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2 a 

� pozemok označený novým parc. č. KN-C 2117/6 - ost. pl., s výmerou 2454 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade GP č 268/2016, od pozemku parc. č. KN-E 2603 – tr. tráv. 
porast, s výmerou 1160 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 
655 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou 5016 m2, od 
pozemku parc. č. KN- E 7113 – zast. pl., s výmerou 5423 m2,od pozemku parc. č. KN-
C 2114 – zast. pl., s výmerou 70 m2  a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., 
s výmerou 7169 m2, 

za účelom plánovanej výstavby stavby pod názvom: „IBV Pri strelnici“, pre spoločnosť 
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad (ďalej len „spol. ARPROG, a. s.“), so sídlom 
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, za nájomné určené dohodou Zmluvných 
strán na sumu 777,30 € bez DPH (slovom: sedemstosedemdesiatsedem eur a tridsaťcentov) 
ročne v súlade s Článkom 22, ods. 3, písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Levoča v platnom znení v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prenájom majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že realizácia individuálnej domovej výstavby vo 
vybranej lokalite „IBV Pri strelnici“ je nevyhnutná v záujme trvalého rozvoja mesta, 
stabilizácie a následného nárastu počtu obyvateľov jeho obyvateľov, ktorý bez možnosti 
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bývania, výstavby bytov a rodinných domov nie je možné dosiahnuť. Sekundárnym efektom 
realizácie individuálnej domovej výstavby v lokalite „IBV Pri strelnici“ bude nárast priamych 
i nepriamych daní a tlak na zvýšenie kvality ostatných služieb v meste Levoča a zároveň 
kupujúci disponuje skúsenosťami týkajúcimi sa aj realizácie výstavby technickej vybavenosti 
stavebných pozemkov, zabezpečenia poradenských a prípravných prác s tým súvisiacich 
a zároveň je vypracovaný komplexný urbanistický návrh – urbanistickú štúdiu „IBV Pri 
strelnici“, taktiež disponuje príslušným profesionálnym personálnym a technickým 
zabezpečením, je schopný vykonávať činnosť podľa Zmluvy s vysokým stupňom odbornosti  
a má dostatočné skúsenosti a know-how. 
Obsahom nájomnej zmluvy bude aj dohoda zmluvných strán, že do desiatich dní odo dňa, v 
ktorom nadobudne právoplatnosť rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ktorým budú 
povolené k trvalému užívaniu stavebné objekty SO 02 Komunikácie, cesty, SO 03 Chodníky a 
SO 09 Verejné osvetlenie, stavby Technickej vybavenosti „„IBV Pri strelnici“, uzavrú 
Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k uvedeným stavebným objektom, na základe ktorej 
Nájomca ako predávajúci, prevedie bezodplatne do vlastníctva Prenajímateľa ako kupujúceho 
vlastnícke právo k stavebným objektom SO 02 Komunikácie, cesty, SO 03 Chodníky a SO 09 
Verejné osvetlenie, stavby Technickej vybavenosti „IBV Pri strelnici“. Nájomca v rámci 
prevodu vlastníckeho práva odovzdá Prenajímateľovi celú stavebnú dokumentáciu a inú 
dokumentáciu potrebnú k riadnemu užívaniu predmetných stavebných objektov, ktorých 
zoznam bude tvoriť súčasť Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k uvedeným stavebným 
objektom. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Darovacia zmluva 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl.  
MZ schvaľuje uzavretie darovacej zmluvy medzi spoločnosťou Atlantis Enterprise, s. r. o., so 
sídlom Galova 66, Spišské Podhradie, IČO: 44071124 ako darcom a mestom Levoča ako 
obdarovaným, predmetom ktorej bude bezodplatné prenechanie – darovanie stavebného 
objektuSO 12.1. – Rozšírenie verejného osvetlenia – 1. etapa nachádzajúceho sa v lok. 
sídl. Sever, na  pozemku parc. č. KN-C 3056/16 a zrealizovaného na základe stavebného 
povolenia, rozhodnutia mesta, stavebného úradu Č. j.: SÚ 536/4765/11/Pv zo dňa 10.03.2011 
a  podľa projektovej dokumentácia vypracovanej spoločnosťou Iglu projekt, s. r. o., so sídlom 
Hlavná 383/82, Spišský Štiavnik, IČO 44 562 675 - Ing. O. Gallovičom, zodpovedným 
projektantom, v hodnote 3 100  eur a jeho prijatie zo strany mesta. Darovacia zmluva 
nadobudne účinnosť dňom kedy rozhodnutie na povolenia užívania tohto stavebného objektu 
(kolaudačné rozhodnutie) nadobudne právoplatnosť. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Zriadenie komisie na vyhodnocovanie návrhov zmlúv 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl.  
MZ schvaľuje zriadenie komisie pre vyhodnocovanie návrhov kúpnych a nájomných zmlúv, 
doručených Mestu Levoča ako vyhlasovateľovi obchodných verejných súťaží, ktorá zasadne 
po uplynutí termínu na predkladanie návrhov zmlúv v jednotlivých OVS, otvorí doručené 
obálky, vyhodnotí jednotlivé návrhy a vypracuje podklad pre uzavretie zmluvy s uchádzačom, 
ktorý predložil pre mesto najvhodnejší návrh zmluvy, a to v tomto zložení: 
� PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, zástupca primátora Mesta Levoča a poslanec MZ v Levoči; 
� PhDr. Ľubomír Vira, poslanec MZ v Levoči; 
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� JUDr. Lýdia Budziňáková, poslanec MZ v Levoči a predseda Majetkovej a bytovej 
komisie pri MZ v Levoči; 

� Mgr. Dana Rusnáčiková, hlavný kontrolór Mesta Levoča; 
� Mgr. Martin Drahomirecký, vedúci oddelenia majetkového Mestského úradu v Levoči. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  
MZ ruší Uznesenie č. 10 z 25. zasadnutia MZ, konaného dňa 15.12.2016, ktorým schválilo 
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bolakúpa nehnuteľností v lok. 
Plantáž, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-C 8174/21 – ovocný sad, s výmerou  268 
m2, parc. č. KN-E 1862/1 – orná pôda, s výmerou 1 2508 m2 a parc. č. KN-E 1861 – tr. tráv. 
porast, s výmerou 834 m2 v podiele 7/18-ín (t.j. 5293 m2), od p. Jána Surovku, rod. Surovka, 
nar.: 2.12.1950, bytom: Ružová č. 98/8, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu 
cenu 17 eur/m2. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  
MZ ruší uznesenie č. 11 z 25. zasadnutia MZ, konaného dňa 15.12.2016, ktorým schválilo 
kúpu nehnuteľností v lok. Plantáž, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8174/5 – 
záhrada, s výmerou 2 599 m2od Silvie Kravčákovej, rod. Semanovej, nar.: 05.05.1959, 
bytom: Medzibrodie 296, 065 22 Mníšek nad Popradom, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za 
kúpnu cenu 17 eur/m2. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  
MZ ruší uznesenie č. 12 z 25. zasadnutia MZ, konaného dňa 15.12.2016, ktorým schválilo 
kúpu nehnuteľností v lok. Plantáž, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-C 8174/44 – 
záhrada, s výmerou  1 100 m2 a parc. č. KN- C 8174/43 – záhrada, s výmerou 108 m2od 
RNDr. Evy Mišianikovej, rod. Vacovej, nar.: 23.10.1954, bytom: V záhradách 2120/13, 811 
03 Bratislava, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 17 eur/m2. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl.  
MZ ruší uznesenie č. 36 z 21. zasadnutia MZ konaného dňa 19.05.2016, ktorým bol 
schválený nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie časť parcely č. KN-C 2743/1,  
s výmerou  cca 47 m2  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 podmienky súťaže. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 18 
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K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 
Hl. za 2 proti  1 zdr  13  nehl. 0 = 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 pre Margaritu Bogyovú, rod. Ogai, nar. 10.10.1973, 
trvale bytom Gašpara Haina 1194/43, Levoča, SR, formou priameho predaja v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za 
kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. Kupujúca bude znášať náklady na vypracovanie 
geometrického plánu i znaleckého posudku.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za 11 proti  0 zdr  3  nehl. 1 
MZ ruší uznesenie č. 16 z 25. zasadnutia MZ konaného dňa 15.12.2016, ktorými bol 
schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj majetku v lok. ul. Pri strelnici k. ú. 
Levoča, a to:  

� pozemok označený novým  parc. č. KN-C 2117/4 - ost. pl., s výmerou 3243 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 268/2016 (ďalej len „GP č 
268/2016“), overeného dňa 20.10.2016, vyhotoveného dňa 7.10.2016, geodetom Ing. 
Vladimírom Kandrikom, od pozemku parc. č. KN-C 2115 – zast. pl., s výmerou 291 
m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2, 

� pozemok označený novým parc. č. KN-C 2117/5 - ost. pl., s výmerou 3579 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade GP č 268/2016, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná 
pôda, s výmerou 655 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou 
5016 m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2, 

za účelom plánovanej výstavby stavby pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre 
Stavebnú prevádzkáreň, s. r. o. (ďalej len „SP“), so sídlom Probstnerova cesta č. 9, Levoča, 
IČO: 36 451 975, za kúpnu cenu 26,62 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 SP sa zaväzuje na cit. pozemkoch na vlastné náklady – 
z vlastných finančných prostriedkov zrealizovať stavbu pod názvom: „IBV Levoča – lokalita 
Pri strelnici“ (ďalej len „IBV Levoča“) a to stavebný objekt  01 Urbanizmus – Vlastné 
objekty RD a parcelácia, t.j.: pripraviť územie pre 10 rodinných domov v IBV Levoča, v 
lehote najneskôr do 31.12.2020.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za 10 proti  0 zdr  4  nehl. 1 
MZ ruší uznesenie č. 17 z 25. zasadnutia MZ konaného dňa 15.12.2016, ktorými bol 
schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancovprenájommajetku v lok. ul. Pri strelnici k. ú. 
Levoča, a to:  

� pozemok parc. č. KN-C 2117/1– ost. pl., s novou výmerou 137 m2, ktorého výmera 
bola  pričlenená na podklade geometrického plánu č. 268/2016 (ďalej len „GP č 
268/2016“), overeného dňa 20.10.2016, vyhotoveného dňa 7.10.2016, geodetom Ing. 
Vladimírom Kandrikom, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 
655 m2a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2 a 
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� pozemok označený novým parc. č. KN-C 2117/6 - ost. pl., s výmerou 2454 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade GP č 268/2016, od pozemku parc. č. KN-E 2603 – tr. tráv. 
porast, s výmerou 1160 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 
655 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou 5016 m2, od 
pozemku parc. č. KN- E 7113 – zast. pl., s výmerou 5423 m2,od pozemku parc. č. KN-
C 2114 – zast. pl., s výmerou 70 m2  a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., 
s výmerou 7169 m2, 

za účelom plánovanej výstavby stavby pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre 
Stavebnú prevádzkáreň, s. r. o. (ďalej len „SP“), so sídlom Probstnerova cesta č. 9, Levoča, 
IČO: 36 451 975, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok., od 1.1. 2017, v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prenájom 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že SP sa zaväzuje 
na cit. pozemkoch na vlastné náklady – z vlastných finančných prostriedkov zrealizovať 
stavbu pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“ (ďalej len „IBV Levoča“), t.j. 
výstavbu inžinierskych sietí pre 10 rodinných domov v IBV Levoča a to: stavebných objektov 
(ďalej len „SO“) 02 Komunikácie, cesty; SO 03 Chodníky; SO 04 Zeleň – plošná, vzrastlá; 
SO 05 Vodovod; SO 06 Kanalizácia (splašková, dažďová, výtlačná kanalizácia); SO 07 
Plynofikácia; SO 08  ELI – líniové rozvody; SO 09 Verejné osvetlenie a SO 10 Slaboprúdové 
rozvody, v lehote najneskôr do 31.12.2020 s tým, že SO 02 Komunikácie, cesty; SO 03 
Chodníky; SO 04 Zeleň – plošná, vzrastlá; SO 05 Vodovod (požiarene hydranty); SO 06 
Kanalizácia (dažďová kanalizácia a stavby tvoriace jej súčasť) a SO 09 Verejné osvetlenie 
budú odovzdané do majetku mesta Levoča za cenu dohodou. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku – časť parcely č. KN-E 
3780 – orná pôda, s výmerou cca 40 m2  v lok. Levočské Lúky v k. ú. Levoča, ktorý bude 
oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Zoltána Horvátha, rod. Horváth, nar. 
14.11.1983, trvale bytom Levočské Lúky 1075/11, 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 požadovaný 
pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve 
žiadateľa a jeho predaj žiadateľovi umožní zrealizovať si prístavbu k domu, ktorého je 
vlastníkom a to v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami príslušného stavebného úradu. 
Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy  od Aleny Pollákovej rod. Čonkovej, nar. 
5.8.1988 trvale bytom Nad tehelňou 10A, Levoča a Ivana Polláka, rod. Polláka, nar. 
15.6.1989 trvale bytom Predmestie 28, Levoča, akopre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj pozemku 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/15 – orná pôda, 
s výmerou 300 m2  oddeleného na podklade geometrického plánu č. 51/2016, vyhotoveného  
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dňa 14.11.2016  p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 33063826 z pozemku parc. č. 
KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 976 m2  pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky 
súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 10 z 24. zasadnutia MZ konaného dňa 
20.10.2016 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej 
tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci február 
2017. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. 
KN-C 2756/15 – orná pôda, s výmerou 300 m2  oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 51/2016, vyhotoveného  dňa 14.11.2016  p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 
33063826 z pozemku parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 976 m2  pre Alenu 
Pollákovú rod. Čonkovú, nar. 5.8.1988 trvale bytom Nad tehelňou 10A, Levoča a Ivana 
Polláka, rod. Polláka, nar. 15.6.1989 trvale bytom Predmestie 28, Levoča, za kúpnu cenu 
6 300 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predajnehnuteľnosti lok. sídl. Západ k. ú. 
Levoča, t.j. pozemok označený novým parc. č. KN-C 2888/444 – zast. pol., s výmerou 29 m2, 
ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 33981302-4/2017, 
vyhotoveného dňa 17.1.2017, geodetom Jánom Burikom, úradne overeného dňa 30.1.2017, od 
pozemku parc. č. KN-C 2888/1 - zast. pl., s výmerou 12 0472 m2, pre Mariána Dzugasa, 
rod. Dzugas, nar. 20.10.1954, trvale bytom Levoča, ul. J. Francisciho č. 23,  za kúpnu cenu 
20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že pozemok je zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve 
nadobúdateľa. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predajnehnuteľností lok. Lev. Lúky k. ú. 
Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-C 3762/2 – zast. pol., s výmerou 148 m2, za kúpnu cenu 10 
eur/m2 a stavby rod. domu s.č. 1102 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3762/2, za kúpnu 
cenu 1 euro, pre Daniela Plachetku, rod. Plachetka, nar.: 3.5.1962, trvale bytom Levoča, 
Lev. Lúky č. 34,  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 pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu, že je 
zastavaný stavbou rod. domu s.č. 1102, ktorý si postavil na vlastné náklady kupujúci na 
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mieste, kde pôvodne bola postavená drevená stavba rod. domu  - drevenica, ktorú zbúral 
a výstavbou  nového rodinného domu si vyriešil problém s bývaním.     
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku – časť parcely č. KN-C 
2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 200 m2  v lok. ul. Greschika  v k. ú. Levoča, ktorý 
bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Pavla Hockicka, rod. Hockicka, nar. 
21.04.1968 a manž. Mgr. Andreu Hockickovú, rod. Gabaniovú, nar. 08.12.1976, obaja trvale 
bytom Greschika 3430/8A, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 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 požadovaný pozemok sa 
priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých žiadatelia sú 
bezpodieloví spoluvlastníci, požadovaný pozemok nie je vhodný na samostatné osobitné 
využitie; jeho predaj žiadateľom umožní rozšíriť si záhradu a v zmysle Územného plánu 
mesta Levoča požadovaný pozemok nie je plánovaný na využitie.     
Vypracovanie geometrického plánu zabezpečia žiadatelia na vlastné náklady.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancovzámenu nehnuteľností v lok. Fedorkin jarok, 
k. ú. Levoča, kde: 
� na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 6687/135 – ost. pl. s výmerou 350 m2, 

k. ú Levoča,vo vlastníctve Pavla Petroviča, rod. Petroviča, bytom Mengušovská 1314/3, 
054 01 Levoča, SR, nar. 05.01.1973, zapísaný na liste vlastníctva č. 869; 

� na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 6687/149 – ost. pl. s výmerou 350 m2, 
k. ú Levoča, vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 
00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl. s výmerou 79 
932 m2, k. ú. Levoča zapísanom na liste vlastníctva č. 1, a to Geometrickým plánom č. 
4/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom dňa 18.01.2017 

a to tak, že: 
� Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne 

vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 6687/135 – ost. pl. s výmerou 350 m2, k. ú. Levoča od 
Pavla Petroviča, rod. Petroviča, bytom Mengušovská 1314/3, 054 01 Levoča, SR, nar. 
05.01.1973 a zároveň 

� p. Pavol Petrovič, rod. Petrovič, bytom Mengušovská 1314/3, 054 01 Levoča, SR, nar. 
05.01.1973 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 6687/149 – ost. pl. s výmerou 
350 m2, k. ú. Levoča, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl. 
s výmerou 79 932 m2, k. ú. Levoča Geometrickým plánom č. 4/2017, vypracovaným Ing. 
Petrom Garnekom dňa 18.01.2017, od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča, SR, IČO: 00329321 

pričom k zámene dochádza bez ďalšieho finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že p. Pavol Petrovič nadobudol od Mesta 
Levoča nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 6687/135 za účelom výstavby rekreačnej 
chaty, ktorý však z dôvodov, o ktorých zmluvné strany nemali pri prevode vlastníctva 
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vedomosť, nebolo možné na tento účel využiť, pričom na pozemku parc. č. KN-C 6687/149 
bude možné výstavbu rekreačnej chaty realizovať. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predĺženietermínu plnenia uznesenia z 34. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 22. novembra 2012, ktorým bola schválená zámena 
pozemkov v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča vo vlastníctve mesta Levoča za pozemky vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 
Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, uznesenia z 52. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 23. januára 2014, ktorým pod č. 52/12 bola schválená 
zmena uznesenia č. 34/15 a uznesenia z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 28.5.2015, ktorým pod č. 9/15 bol schválený termín plnenia uznesenia, do 
31.12.2015, a to do 31.12.2017. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Predaj bytu 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu s.  č. 1408 (o. č. 
5), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou v Levoči 
a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 6181 
k. ú. Levoča, ako aj spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č.  KN-C 2854 - zastavané 
plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in,  ktorý je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1,nájomcovi tohto bytu p. Viliamovi Kalejovi, rod. Kaleja, nar. 22.02.1941, 
trvale bytom Nad tehelňou 1408/5, Levoča za kúpnu cenu vo výške 321,56 eur (byt: 53,14 
eur, pozemok: 268,42 eur), v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky správne 
poplatky.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Predaj bytu 

Hl. za 14 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj bytu č. 42 nachádzajúceho sa na 5. poschodí bytového domu s.  č. 206 
(o. č. 57), postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2041/4 k. ú. Levoča, na ul. Pod vinicou 
v Levoči a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 168/10000-in a spoluvlastníckeho podielu k 
pozemku parc. č. KN-C 2041/4 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 612 m2, s veľkosťou 
168/10000-in,  zapísaných na liste vlastníctva č. 6487 k. ú. Levoča, nájomcovi tohto bytu - p. 
Miroslavovi Karchňákovi,  rod. Karchňák, nar. 06.06.1978, trvale bytom Pod vinicou 
206/57, Levoča za kúpnu cenu vo výške 492,3eur (byt: 458,17 eur, pozemok: 34,13 eur), 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky správne poplatky.  
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T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Predaj bytu 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj dvojizbového bytu č. 1 v podiele 1/1-ina nachádzajúceho sa na prízemí 
v bytovom dome súp. č. 1405, vchod č. 1 na ul. Nad tehelňou č. 2 v Levoči, postaveného na 
pozemku parc. č.  KN C 2851 – zast. pl. a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel vo 
výške 3546/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ako aj 
spoluvlastnícky podiel vo výške 3546/10000-in k pozemkuparc. č. KN-C 2851 – zast. pl., 
s výmerou 215 m2, na ktorom je bytový dom postavený, nájomcom do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Karola Polláka, rod. Pollák, nar. 19.12.1948 a manž.Boženy 
Pollákovej, rod. Lacková, nat. 5.5.1950, obaja trvale bytom: Nad tehelňou č. 2, Levoča,  za 
kúpnu cenu bytu a pozemku spolu vo výške 306,25 eur v hotovosti, v súlade s ustanoveniami 
§ 9a, ods. 8, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý spočíva v 
tom, že obec je povinná previesť tento majetok podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v platnom znení. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:  Predaj bytu 

Hl. za 16 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Levoča, v lok. sídl. Rozvoj 
a to:  jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom 
dome súp. č. 1112, vchod č. 20 na sídl. Rozvoj č. 20 v Levoči, postaveného na pozemku parc. 
č. KN-C 1607 – zastavané plochy v celosti, spoluvlastníckeho podielu v podiele 584/10000-in 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach k bytovému domu a spoluvlastníckeho 
podielu v podiele 584/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. pl., s výmerou 315 m2, 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje  tieto podmienky súťaže: 
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 12 000 eur;  
b) kupujúci berie na vedomie, že v byte je potrebné zrealizovať opravy; 
c) kupujúci berie na vedomie, že byt je možné užívať výlučne na bývanie; 
d) deň na predkladanie ponúk a deň obhliadky bytu určí mesto a zverejní ich na internetovej 

stránke mesta;  
e) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

účet mesta; 
f) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží súhlas s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta 

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

e)  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:  
1. kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, 

ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na 
internetovej stránke mesta www.levoca.sk; 

2. predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu; 
3. odmietnuť všetky predložené návrhy; 
4. v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 

uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh do obchodnej verejnej súťaže. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
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        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:   Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje3/5 väčšinou všetkých poslancovuzavretie dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní 
poľovného revíru č. 25899/2013/OM/1 zo dňa 30.09.2013, a to s účinnosťou od 01.03.2017. 
Zmluva o užívaní poľovného revíru bola uzatvorená dňa 30.09.2013 a dňa 30.09.2013 
zaevidovaná Obvodným lesným úradom v Poprade pod. č.j. 2013/1707/415, s poľovným 
revírom Levoča, ktorý bol uznaný dňa 17.09.2004 Rozhodnutím vtedajšieho Obvodného 
lesného úradu v Kežmarku pod  č.j: 286-004/2004-Du, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
17.09.2004. Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní poľovného revíru je potrebné uzatvoriť 
z dôvodu, že nepoľovné pozemky t.j.: časť parc. č. KN-E 3-6952 – lesný pozemok, s výmerou  
3288 m2; parc. č. KN-E 3-6960/1 – lesný pozemok, s výmerou 83 0683 m2;  parc. č. KN-E 3-
6960/2 – ost. pl., s výmerou 917 m2; parc. č. KN-E 3-6964 – lesný pozemok, s výmerou 3 
5306 m2; parc. č. KN-E 3-6965/2 – lesný pozemok, s výmerou 20 2365 m2; parc. č. KN-E 3-
6965/1 – tr. trav. porast (lesný pozemok), s výmerou  9 2230 m2; parc. č. KN-E 3-6966 – 
lesný pozemok, s výmerou 6981 m2; časť parc. č. KN-E 3-6967 – tr. tráv. porast, s výmerou 
3120 m2 a časť  parc. č. KN-E 3-6968 – lesný pozemok, s výmerou 1 8239 m2, ktorých 
vlastníckom je Mesta Levoča, boli  dňa 12.12.2016 rozhodnutím Okresného úradu Poprad, 
pozemkového a lesného odboru pod č. OU-PP-PLO-2016/014640-005-ŠŠ, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.12.2016 vyhlásené za poľovné pozemky a následné je potrebné ich 
pričleniť k hore cit. poľovnému revíru.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľností, ktorých vlastníkom 
je mesto Levoča, a to:  
- stavby: lesná investičná cesta Kráľovec a stavieb tvoriacich jej súčasť t.j.: 14 ks 
prepadových šachiet s priepustmi (priečneho odvodnenia); 1 ks mostového priepustu 
(priečny) a 2 ks priepustu bez prepadovej šachty, na pozemkoch parc. č. KN-C 5750/1; parc. 
č. KN-E 5748; parc. č. KN-E 5765; parc. č. KN-E 5751 a parc. č. KN-E 5755, v obstarávacej 
hodnote 106 553,608 eur s tým, že lesnú investičnú cestu bude Nájomca udržiavať v 
prevádzkyschopnom stave a opravovať  na svoje náklady s možnosťou odpisovania 
technického zhodnocovania majetku Nájomcom, a  
- pozemkov v k. ú. Levoča,ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, ktorý je vedený 
Okresným úradom v Levoči, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 
1, na LV č. 4376 a na LV č. 7116, v celosti, na LV č. 50 v podiele ½-ica a na LV č. 7635 
v podiele 2/3-iny (viď prílohy, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy), 
scelkovou výmerou prenajatých pozemkov 63 744 018 m2, t.j. 6 374,4018 ha, pre 
NájomcuLesy mesta Levoča, spol. s r.o., so sídlom Novoveská cesta č. 930/33, Levoča, IČO: 
31693377, za nájomné dohodnuté takto:  
za lesné pozemky o výmere  6 000,2887  ha vo výške minimálne 7,12 eur/ha/rok,  
za ost. plochy o výmere 6 1640 ha vo výške minimálne 18 eur/ha/rok, 
za tr. tráv porast o výmere  336,6064 ha vo výške minimálne 22 eur/ha/rok,   
za zast. plochy o výmere 6 5728 ha vo výške minimálne 18 eur/ha/rok, 
za ornú pôdu o výmere  10,3639 ha vo výške minimálne 27 eur/ha/rok a  
za záhrady o výmere  0,1726  ha vo výške minimálne 198 eur/ha/rok, 
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t.j. o výške nájomného spolu 50 670,67 eur/rok (viď príloha č. 1, ktorá bude neoddeliteľnou 
súčasťou Nájomnej zmluvy), na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou šesť rokov a to k  1.11. 
kalendárneho roka, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť tento prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že: 
a) Lesy mesta Levoča, spol.. s r.o. je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Levoča 
a bola založená  za účelom obhospodarovania lesného majetku vo vlastníctve mesta Levoča,  
b) ide o rovnaký predmet nájmu, ako v doposiaľ platných Nájomných zmluvách, s rovnakým 
Nájomcom, za rovnakých podmienok. Predmet nájmu sa mení z dôvodu, že z niektorých 
pozemkov časť bola odpredaná, rozhodnutím katastra nehnuteľnosti výmera pozemkov bola 
upravená, geometrickým plánom pozemok bol rozdelený, alebo bola kultúra pozemkov 
zmenená z dôvodu iného využitia ako doposiaľ,  
c) právny alebo iný dôvod vyplývajúci z Nájomnej zmluvy na zrušenie nájmu nie je. 
Obsahom Nájomnej zmluvy bude, že prenajímateľ – mesto Levoča je oprávnené jednostranne 
upraviť dohodnutú výšku nájomného a to v prípade výrazných zmien vo výške ťažby dreva 
najmä vplyvom kalamít, na základe doručeného písomného oznámenia nájomcovi - Lesom 
mesta Levoča, spol. s r.o., bez schválenia  v MR a násl. v MZ v Levoči.  
Dňom účinnosti novej Nájomnej zmluvy stráca účinnosť a platnosť Nájomná zmluva č. 
18789/13/OM/23 zo dňa 22.5.2013 a všetky Dodatky k uvedenej Nájomnej zmluve, ktoré sú 
uzatvorené s Nájomcom -  Lesmi mesta Levoča, spol. s r.o.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom poľnohospodárskej pôdy 
v rôznych lokalitách k. ú. Levoča a k. ú. Torysky (podľa prílohy č. 2) spolu s výmerou orná 
pôda (OP) – 31,9043 ha; trv. trávny porast (TTP) – 23,7174 ha; ostatná plocha (OPl.) – 
25,7543 ha,pre p. Štefana Polláka bytom J. Francisciho 204/34, Levoča,  
za nájomné vo výške za OP 50 eur/ha/rok; TTP 40 eur/ha/rok; OPl. 40 eur/ha/rok, na dobu 
neurčitú, 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, keďže obchodná verejná súťaž 
vyhlásená mestom na prenájom poľnohospodárskej pôdy v roku 2016 bola dlhodobo 
neúspešná a nájomca doručil mestu najvýhodnejšiu ponuku.  
Obsahom nájomnej zmluvy budú záväzky nájomcu: 
1. Pozemky budú využité na kosenie, spásanie a doplnkovo aj mulčovanie a trvalo bude 
zabezpečené ich udržiavanie, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych 
druhov rastlín a húževnatých burín;  
2. Pozemky v lokalite Fedorkin jarok k. ú. Levoča, bude nájomca povinný kosiť/mulčovať 
v termíne podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z. v z. n. p. a po vykonaní 
kosby do 14 dní pokosenú hmotu odstrániť; 
3. Nájomca bude bezplatne užívať a súčasne mať povinnosť udržiavať v prevádzkyschopnom 
stave prístupové komunikácie podľa prílohy spolu o výmere 4,5557 ha i keď budú slúžiť 
tretím osobám.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Vecné bremeno 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie záhradkárskej osady na elektrinu“  
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 1268/1, parc. č. KN-C 8434, parc. č. KN-C 7110/1, parc. č. KN-C 
8431 a parc. č. KN-C 8429/1  („slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebného objektu: SO 
01 – Rozšírenie elektrickej siete NN v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 
zodp. projektantom Ing. Štefanom Staroňom, Sp. Nová Ves;  

- 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. 37 
K bodu:  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - zmena 

Hl. za 14 proti  0 zdr  1  nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, a to takto: 
V Čl. 14, ods. 3 sa v tretej odrážke „v prípade, ak kupujúci prevádzané nehnuteľnosti - 
pozemky a stavby, kupuje z dôvodu, že tieto budú významne zhodnotené a prispeje sa tým 
k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových, kultúrnych potrieb alebo 
v oblasti bytovej politiky, môže MZ schváliť predaj stavby tomuto kupujúcemu za kúpnu 
cenu, schválenú MZ“: 
- slovo „prevádzané“ sa nahradzuje slovom „predávané“; 
- za slovom zdravotných vkladá slovo „cirkevných“; 
- za slovom predaj vkladá slovné spojenie „pozemku a“. 
V Čl. 16 – Zaťažovanie majetku mesta sa za ods. 3 vkladá odsek 4, ktorý znie: 
Ak má byť vecné bremeno zriadené na majetku mesta v súvislosti so stavbou, ktorej 
zrealizovanie je vo verejnom záujme a výrazne prispeje k rozvoju mesta, môže mesto 
v prospech investora tejto stavby zriadiť vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške 
nižšej ako 15 eur/m2 záberu alebo bezodplatne. O splnení požiadaviek na stavbu v zmysle 
tohto ustanovenia a o výške jednorazovej odplaty rozhodne v každom konkrétnom prípade 
MZ. 
Odsek 4 Čl. 16 sa označuje ako odsek 5. 
Táto zmena  Zásad je účinná od 01.03.2017. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, spolu v 
obstarávacej cene 72 182,80eur. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 6938 vydanom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, parc. č. 
KN-C 5381/8 – zast. pl., s výmerou 8488 m2pod stavebným objektom 121-00P Preložka 
poľnej cesty v km 0,282 privádzača, bezodplatným prevodomdo vlastníctva Mesta Levoča, 
IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 vydanom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, parc. č. 
KN-C 4490/30 – ost. pl., s výmerou 1141 m2; KN-C 4490/25 – ost. pl., s výmerou 121 m2; 
KN-C 4485/25 – ost. pl., s výmerou 1040 m2; KN-C 4485/30 – ost. pl., s výmerou 106 m2 pod 
stavebným objektom 122-00P Preložka poľnej cesty nad Levočským potokom, 
bezodplatným prevodomdo vlastníctva Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. 
Majstra Pavla č. 4, Levoča. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 6938 vydanom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, parc. č. 
KN-C 4097/7 – ost. pl., s výmerou 3376 m2pod stavebným objektom 124-00 Preložka poľnej 
cesty v km 7,300 D1, bezodplatným prevodomdo vlastníctva Mesta Levoča, IČO: 00 
329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov zapísaných na LV č. 6938 vydanom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú diaľničnú 
spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, parc. č. KN-C 
7157/5 – zast. pl., s výmerou 694 m2; KN-C 7157/6 – zast. pl., s výmerou 205 m2; KN-C 
4004/26 – ost. pl., s výmerou 2853 m2; KN-C 4004/17 – zast. pl., s výmerou 2059 m2; KN-C 
4183/12 – ost. pl., s výmerou 299 m2; KN-C 4004/14 – ost. pl., s výmerou 1248 m2; pod 
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stavebným objektom 125-00 Preložka poľnej cesty v km 8,510 – 8,820 D1;bezodplatným 
prevodomdo vlastníctva Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 
4, Levoča. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov zapísaných na LV č. 6938 vydanom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú diaľničnú 
spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, parc. č. KN-C 
4401/3 – ost. pl., s výmerou 109 m2; KN-C 4400/6 – ost. pl., s výmerou 996 m2; KN-C 7162/3 
– zast. pl., s výmerou 2001 m2; KN-C 7154/5 – zast. pl., s výmerou 115 m2; KN-C 7154/4 – 
zast. pl., s výmerou 114 m2; KN-C 3978/5 – zast. pl., s výmerou 1411 m2; KN-C 3978/14 – 
ost. pl., s výmerou 272 m2; KN-C 3978/13 – ost. pl., s výmerou 78 m2; KN-C 3978/11 – ost. 
pl., s výmerou 1146 m2; KN-C 7154/10 – zast. pl., s výmerou 69 m2; KN-C 4400/12 – zast. 
pl., s výmerou 441 m2; KN-C – ost. pl., s výmerou 1448 m2; KN-C 4424/2 – ost. pl., 
s výmerou 108 m2; 126-00 Preložka poľnej cesty v km 8,863 D1 od Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným 
prevodomdo vlastníctva Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 
4, Levoča. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 4 proti  3 zdr   9 nehl. 0 = neschválené 
 
MZ neprijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy od Kresťanská misia 
MARANATA, so sídlom Bystrany 2, 053 62, IČO 42232015, doručený v obchodnej 
verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a 
neschvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 4 proti  5 zdr  6  nehl. 0 = neschválené 
 
MZ neprijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  od Kresťanské 
spoločenstvo Milosť, so sídlom Dunajská 2788/15, 052 01 Spišská Nová Ves, doručený 
v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a neschvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Rekonštrukcia ulice Predmestie – poslanecký návrh 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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MZ schvaľujeposlanecký návrh poslankyne Anny Kravecovej – zrealizovať výstavbu 
chodníka na ul. Predmestie, odstrániť čierne stavby a zabezpečiť riadny odtok dažďovej vody. 
T: ihneď                                       Z:  Ing. Pitoráková, Mgr. Novák 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za 14 proti 0  zdr  0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c  mesta Levoča na 
rok 2017 a zmenu programového rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                     Z:  Ing. Olekšáková  
         PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Použitie investičného fondu 

Hl. za 14 proti  1 zdr   0 nehl. 0 
MZ schvaľuje použitie investičného fondu vo výške 3 000 eur na dofinancovanie 
havarijného stavu  kúrenia v Mestskom divadle. 
T: ihneď                                      Z:  Ing. Olekšáková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  Smernica o doplnení povinnosti informovania mesta Levoča o hospodárení   

samosprávy 
Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MZ schvaľuje internú smernicu č. 7/2017 o doplnení povinnosti informovania mesta Levoča 
o hospodárení samosprávy. 
T: ihneď                                      Z:  Ing. Olekšáková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:  Návrh na schválenie zoznamu akcií na financovanie záchrany a obnovy 

kultúrnych pamiatok v roku 2016 z dotácie Ministerstva financií SR – zostatok. 
Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MZ schvaľuje zoznam akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 
2016 z dotácie Ministerstva financií SR – zostatok, podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  Ing. Pitoráková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:  Návrh na schválenie zoznamu akcií na financovanie záchrany a obnovy 

kultúrnych pamiatok v roku 2017 z dotácie Ministerstva financií SR. 
Hl. za 13 proti  0 zdr  0  nehl. 1 

MZ schvaľuje zoznam akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 
2017 z dotácie Ministerstva financií SR, podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:  Návrh na schválenie Smernice mesta Levoča č.  8/2017  o postupe zadávania 

podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska a o postupe 
zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. 

Hl. za 13 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
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MZ schvaľuje Smernicu Mesta Levoča č. 8/2017 o postupe zadávania podlimitných zákaziek 
s využitím elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. 
T: ihneď                                      Z:  Ing. Pitoráková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania služobného motorového vozidla v celkovej 

sume najviac 20 000,00 Eur (s DPH). 
Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje obstaranie služobného motorového vozidla v celkovej sume najviac 20 000,00 
Eur (s DPH). 
T: ihneď                                      Z:  Ing. Pitoráková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  Zmena rokovacieho poriadku MZ v Levoči.         

Hl. za 12 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 17 ods. 1 prvá veta 
rokovacieho poriadku dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Levoči s účinnosťou od 1. 3. 2017 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  Ing.  Lisoňová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:  Zmena rokovacieho poriadku MR v Levoči 

Hl. za 13 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 9 ods. 1 rokovacieho poriadku dodatok č. 1 
k rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Levoči s účinnosťou od 1. 3. 2017 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  Ing.  Lisoňová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Zmena rokovacieho poriadku komisií MZ v Levoči.  

Hl. za 13 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanovením 10 ods. 1 rokovacieho poriadku dodatok č. 1 
k rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči s účinnosťou od 1. 3. 
2017 podľa  predloženého návrhu.  
T: ihneď                                      Z:  Ing.  Lisoňová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:  Zmena organizačného poriadku MÚ - informácia    

Hl. za 14 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene Organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 1. 1. 2017.  
T: ihneď                                      Z:  Ing.  Lisoňová 
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          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ na základe návrhu primátora mesta vymenúva do funkcie riaditeľa Mestského 
kultúrneho strediska mesta Levoča v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov JUDr. Zuzanu Kamenickú 
s účinnosťou od 01. 03. 2017. 
T: ihneď                                      Z:  Ing.  Lisoňová 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje  pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča 
č. 22/2015)  – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu: 

1. FK 05 Levoča      7 000 € 
2. HK Slovan Levoča    5 500 € 
3. BK Slovenský orol    4 000 € 

T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo 

vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2017 
Hl. za 14 proti  0 zdr   0 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje  pridelenie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo 
vlastníctve Mesta Levoča (v súlade s § 14 ods. 3 VZN mesta Levoča č. 22/2015)  – kapitola 
08.1.0. – transfer pre šport a telovýchovu - nájom TS v predpokladanej sume: 

1. FK 05 Levoča     27 170 € 
2. HK Slovan Levoča    11 100 € 
3. BK Slovenský orol    16 500 € 

T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:  Návrh na zvolenie člena komisie športu a mládeže 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ volí za člena  komisie športu a mládeže Ing. Martina Závackého. 
T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Školská samospráva – odvolanie zástupcov mesta do RŠ MŠ, Ul. Železničný 

riadok 3, Levoča 
Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje odvolanie delegovaných zástupcov mesta v RŠ MŠ, Ul. Železničný riadok 3, 
Levoča  podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
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          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:  Školská samospráva – delegovanie  zástupcov mesta do RŠ MŠ, Ul. Železničný 

riadok 3, Levoča 
Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľujedelegovanie zástupcov mesta do RŠ MŠ, Ul.   Železničný riadok 3, Levoča  
podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  Vyjadrenie súhlasu so zaradením   elokovaného pracoviska SCPPP, ČSA 33, 

Spišský Hrhov na adrese Probsnerova cesta 10, Levoča  do  siete  škôl 
a školských zariadení v  zmysle §  18,  ods.  7, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

Hl. za 15 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ vyjadruje súhlas  so  zaradením   elokovaného pracoviska SCPPP, ČSA 33, Spišský 
Hrhov na adrese Probsnerova cesta 10, Levoča  do  siete  škôl a školských zariadení v  zmysle 
§  18,  ods.  7, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 
T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:  Vyjadrenie súhlasu so zaradením   elokovaného pracoviska SCŠPP, ČSA 33, 

Spišský Hrhov na adrese Probsnerova cesta 10, Levoča  do  siete  škôl 
a školských zariadení v  zmysle §  18,  ods.  7, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

Hl. za 12 proti  0 zdr   0 nehl. 1 
 
MZ vyjadruje súhlas  so  zaradením   elokovaného pracoviska SCŠPP, ČSA 33, Spišský 
Hrhov na adrese Probsnerova cesta 10, Levoča  do  siete  škôl a školských zariadení v  zmysle 
§  18,  ods.  7, písmeno l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 
T: ihneď                                      Z:  RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:  Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom   nebytových priestorov 

a hnuteľného majetku v správe MsKS 
Hl. za 13 proti  0 zdr  2  nehl. 0 

 
MZ  schvaľuje Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov 
a hnuteľného majetku v správe MsKS podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  JUDr. Kamenická 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 
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K bodu:  Projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej  budovy,  
Hradby 2,054,01 Levoča“   

Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ  schvaľujepredloženie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej 
budovy, Hradby 2,054 01 Levoča“v rámci výzvy vyhlásenej Environmentálnym 
fondomv oblasti  :Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania 
T: ihneď                                      Z:  Mgr. Minďaš  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej  budovy,  

Hradby 2,054,01 Levoča“   
Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
administratívnej budovy, Hradby 2,054 01 Levoča“vo výške  10 000  EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  

Celkové výdavky na projekt:                                   200 000 EUR  
Požadovaná dotácia z Environmentálneho fondu:   190 000 EUR 

T: ihneď                                      Z:  Mgr. Minďaš  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:  Projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej umeleckej 

školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“ 
Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 1 

 
MZ schvaľujepredloženie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej 
umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej 
Environmentálnym fondomv oblasti : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania. 
T: ihneď                                      Z:  Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:  Projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej umeleckej 

školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“ 
Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti  budovy, 
Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“vo výške  10 000  EUR 
z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

Celkové výdavky na projekt:                                   200 000 EUR  
Požadovaná dotácia z Environmentálneho fondu:   190 000 EUR 

T: ihneď                                      Z:  Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči  za rok 2016 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ  berie na vedomie Správu o činnosti MsP za rok 2016 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                      Z:  Mgr. Novák  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 72 
K bodu: Súhrnná správa o výsledkoch  kontrolnej činnosti  za rok 2016 

Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 1 
 
MZ   berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016 podľa 
predloženého návrhu.  
T: ihneď                                      Z:  Mgr.  Rusnáčiková 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Projekt: „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii 

svojich miest“. 
Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje vstup do projektu „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster 
Pavol v histórii svojich miest “ v rámci výzvy : Mikroprojekty 2014-2020-PSK-TATRY-
ŽSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A –Poľsko -Slovensko 2014-
2020.  
T: ihneď                                      Z:  Mgr. Lazorová, Ing. Olekšáková 
          Ing. Pitoráková, PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:   Projekt: „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii 

svojich miest“. 
Hl. za 14 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga 
a Majster Pavol v histórii svojich miest“vo výške  2 941,18  EUR z celkových oprávnených 
výdavkov projektu.  
T: ihneď                                      Z:  Mgr.Lazorová, Ing. Olekšáková, 
         Ing. Pitoráková, PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 75 
K bodu:   Projekt: „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii 

svojich miest“. 
Hl. za 16 proti 0  zdr  0  nehl. 0 

MZ schvaľuje čerpanie preklenovacieho úveru vo výške 55 900 eur na projekt „Veľkí ľudia 
a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest “ a ručenie blanko 
zmenkou Mesta Levoča ako zabezpečovacieho prostriedku k predmetnému úveru. 
Celkové výdavky na projekt:                                                                               58 823,52 EUR  
Požadovaná dotácia  
z Programu Interreg V-A – Poľsko – Slovensko štátneho rozpočtu                    55 882,34 EUR 
Spolufinancovanie - Mesto Levoča –žiadateľ : (5%)                                             2 941,18 EUR 
T: ihneď                                      Z:  Mgr.Lazorová, Ing. Olekšáková, 
          Ing. Pitoráková, PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 

MZ vyhodnocuje a prijíma  tieto návrhy kúpnych zmlúv, akopre mesto Levoča 
najvhodnejšie návrhy kúpnych  zmlúv doručené na základe uverejnenej obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na 
predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to :  
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parcelné 
číslo 

pozemku 

výmera 
pozemku 

(m2) Meno a priezvisko navrhovateľa adresa navrhovateľa 
cena 

v € za m2 
celková 
cena v € 

dátum  
doručenia 

2868/212  23 Radoslav Tarbaj a manž. 
Francisciho 6, 054 01 
Levoča 60,10  1 382,30  22.02.2017  

2868/213 23 Radoslav Tarbaj a manž. 
Francisciho 6, 054 01 
Levoča 60,10  1 382,30  22.02.2017  

2868/214 23 Michal Novák 
Francisciho 7, 054 01 
Levoča 60,10  1 382,30  22.02.2017  

2868/215 23 Michal Novák 
Francisciho 7, 054 01 
Levoča 60,10  1 382,30  22.02.2017  

2868/216 23 Michal Novák 
Francisciho 7, 054 01 
Levoča 60,10  1 382,30  22.02.2017  

2868/217 24 Miloš Bobko a manž. Bottova 4, 054 01 Levoča 51,00  1 224,00  16.02.2017  

2868/218 24 Miloš Bobko a manž. Bottova 4, 054 01 Levoča 51,00  1 224,00  16.02.2017  

2868/219 24 Lukáš Zvalený 
Francisciho 30, 054 01 
Levoča 51,00  1 224,00  16.02.2017  

2868/220 24 Denis Krajňák 
Francisciho 21, 054 01 
Levoča 43,50  1 044,00  17.02.2017  

2868/221 24 Denis Krajňák 
Francisciho 21, 054 01 
Levoča 43,50  1 044,00  17.02.2017  

2868/222 24 Peter Kočiš 
Francisciho 24, 054 01 
Levoča 41,00  984,00  20.02.2017  

2868/224 23 Michal Hric a manž. 
Francisciho 46, 054 01 
Levoča 40,00  920,00  17.02.2017  

2868/225 23 Dominik Parobeček 
Francisciho 28, 054 01 
Levoča 40,80  938,40  03.01.2017  

2868/226 23 
Ľubomír Tarovský a 
manž. 

Czauczika 9, 054 01 
Levoča 52,20  1 200,60  21.02.2017  

2868/227 23 Martin Minďaš 
Francisciho 26, 054 01 
Levoča 44,00  1 012,00  17.01.2017  

2868/228 23 Albína Varjuová 
Czauczika 10, 054 01 
Levoča 45,00  1 035,00  10.02.2017  

2868/229 23 Stanislav Proks a manž. 
Francisciho 18, 054 01 
Levoča 41,00  943,00  21.02.2017  

2868/230 23 Stanislav Proks a manž. 
Francisciho 18, 054 01 
Levoča 41,00  943,00  21.02.2017  

2868/232 23 Pavol Pastorek a manž. 
Francisciho 22, 054 01 
Levoča 37,00  851,00  21.02.2017  

2868/233 23 Matúš Kubinský 
Francisciho 36, 054 01 
Levoča 35,50  816,50  14.02.2017  

2868/234 23 Stanislav Olejník a manž. Greshika 4, 054 01 Levoča 36,00  828,00  13.02.2017  

2868/235 23 Štefan Diňa a manž. Greshika 3, 054 01 Levoča 36,00  943,00  09.02.2017  

2868/236 23 
Koperdák František a 
manž. 

Czauczika 10, 054 01 
Levoča 40,20  924,60  16.02.2017  

2868/241 23 Ján Košík a manž. 
Francisciho 19, 054 01 
Levoča 37,00  851,00  21.02.2017  

2868/242 23 Farkašovský Marián 
Francisciho 48, 054 01 
Levoča 42,00  966,00  18.01.2017  

2868/247 23 Stanislav Kočiš a manž. 
Francisciho 38, 054 01 
Levoča 42,00  966,00  21.02.2017  

2868/248 23 Stanislav Kočiš a manž. Francisciho 38, 054 01 42,00  966,00  21.02.2017  
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Levoča 

2868/249 23 Miroslav Jakubek 
Športovcov 5, 054 01 
Levoča 35,51  816,73  22.02.2017  

2868/250 23 Miroslav Jakubek 
Športovcov 5, 054 01 
Levoča 35,51  816,73  22.02.2017  

2868/251 23 Štefan Švancár a manž. 
Francisciho 17, 054 01 
Levoča 41,50  954,50  20.02.2017  

2868/252 23 Štefan Švancár a manž. 
Francisciho 17, 054 01 
Levoča 41,50  954,50  20.02.2017  

2868/253 23 Štefan Švancár a manž. 
Francisciho 17, 054 01 
Levoča 53,50  1 230,50  20.02.2017  

2868/254 23 Štefan Švancár a manž. 
Francisciho 17, 054 01 
Levoča 53,50  1 230,50  20.02.2017  

2868/255 23 Miroslav Ušák a manž. 
Czauczika 1, 054 01 
Levoča 35,00  805,00  13.02.2017  

2868/256 23 Miroslav Ušák a manž. 
Czauczika 1, 054 01 
Levoča 35,00  805,00  13.02.2017  

2888/470 23 Ján Marčuk Nová 44, Spišský Hrhov 46,00  1 058,00  17.02.2017  

2888/471 23 Ján Marčuk Nová 44, Spišský Hrhov 59,00  1 357,00  17.02.2017  

2888/472 23 Filip Dravecký 
Francisciho 27, 054 01 
Levoča 51,07  1 174,61  17.02.2017  

2888/473 23 Martin Kukura 
Za Hornádom 6, 052 01 
Spišská Nová Ves 51,60  1 186,80  15.02.2017  

2888/474 23 Martin Kukura 
Za Hornádom 6, 052 01 
Spišská Nová Ves 51,60  1 186,80  15.02.2017  

2888/475 23 Martin Kukura 
Za Hornádom 6, 052 01 
Spišská Nová Ves 61,30  1 409,90  15.02.2017  

2888/476 23 Martin Kukura 
Za Hornádom 6, 052 01 
Spišská Nová Ves 61,30  1 409,90  15.02.2017  

 
pretože  tieto návrhy kúpnych  zmlúv  spĺňajú  kritériá predaja, ktoré boli schválené 
Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 25. zasadnutia MZ v 
Levoči, konaného dňa 15.12.2016 pod č. 25/18 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča a v miestnej tlači 
mesačníka Limka. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-1 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predajnehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/212 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2a parc. č. KN-C 2868/213 – 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2 pre Radoslava Tarbaja, rod. Tarbaj, nar. 13.4.1974, bytom 
J.Francisciho 15, Levoča a manž. Bc. Viktóriu Tarbajovúrod. Fabinyová nar. 22.10.1977 
bytom  J. Francisciho 6, Levoča, za kúpnu cenu 60,10 eur/ m2, v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení, 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-2 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje predajnehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/214 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2,parc. č. KN-C 2868/215 – 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/216 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 pre 
Michala Nováka, rod.Novák, nar. 3.8.1984 bytom J. Francisciho 7, Levoča, za kúpnu cenu 
60,10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – 
o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-3 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/217– ost.. pl.., s výmerou 24 a  parc. č. KN-C 2868/218 – 
ost.. pl.., s výmerou 24 m2.., pre Miloša Bobku, rod. Bobko, nar. 30.6.1977 a manž. Helenu 
Bobkovú, rod. Šestáková, nar. 20.7.1980, obaja bytom  Bottova 4, Levoča, za kúpnu cenu 51 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí 
v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-4 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C2868/219 – ost.. pl.., s výmerou 24 m2, pre Lukáša Zvaleného, rod. 
Zvalený, nar. 12.8.1989, bytom  J. Francisciho 30, Levoča, za kúpnu cenu 51 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí 
v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-5 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/ 220 – ost.. pl.., s výmerou 24  m2 a  parc. č. KN-C 2868/221 
– ost.. pl.., s výmerou 24 m2pre Denisa Krajňáka, rod. Krajňák, nar. 6.3.1984, bytom  J. 
Francisciho 21, Levoča, za kúpnu cenu  43,50 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/222 – ost.. pl.., s výmerou 24 m2, pre Petra Kočiša, rod. 
Kočiš, nar. 14.8.1984, bytom  J. Francisciho 24, Levoča, za kúpnu cenu  41 eur/m2, v súlade 
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s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/224. – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Michala Hrica, rod. 
Hric, nar. 20.7.1965 a manž. Andreu Hricovú, rod. Valigurská, nar. 12.8.1971, obaja bytom  
J. Francisciho 46, Levoča,za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-8 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/225. – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Dominika Parobčeka, 
rod. Parobček, nar. 11.10.1989 a manž. Mgr. Annu Parobčekovú, rod. Krigovská, nar. 
25.7.1987, obaja bytom  .J. Francisciho 28, Levoča, za kúpnu cenu 40,80 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-9 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ 23 m2, pre 
Ľubomíra Tarovského, rod. Tarovský, nar. 23.12.1977 a manž. Eriku Tarovskú, rod. 
Durstová nar. 27.4.1979, obaja bytom  J. Czauczika 9, Levoča, za kúpnu cenu 52,20 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí 
v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-10 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/227. – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Martina Minďaša, rod. 
Minďaš, nar. 13.5.1975 amanž. Štefániu Minďaošovú, rod. Semanová, nar. 17.5.1977 , 
obaja bytom  J. Francisciho 26, Levoča, za kúpnu cenu 44 eur/m2, v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 77-11 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/228 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Albínu Varjuovú, rod. 
Rímska, nar. 19.1.1962, bytom  J. Czauczika 10, Levoča, za kúpnu cenu 45 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-12 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/229 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a  parc. č. KN-C 2868/230 
– ost.. pl.., s výmerou 23 m2pre Stanislava Proksa, rod. Proks,  nar. 15.1.1958 a manž. 
Katarínu Proksovú, rod. Kľocová, nar. 14.3.1958, obaja bytom  J. Francisciho 18, Levoča, 
za kúpnu cenu41 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-13 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/232 – ost.. pl.., s výmerou 23  m2, pre Pavla Pastoreka, rod. 
Pastorek, nar. 25.1.1964, bytom Pavlany 32  a manž. Helenu Pastorekovú, rod. Dzurillová, 
nar. 31.3.1965, bytom   J. Francisciho 22, Levoča, za kúpnu cenu  37 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-14 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/233 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Matúša Kubinského, 
rod. Kubinský, nar. 8.3.1992, bytom  J. Francisciho 36, Levoča, za kúpnu cenu 35,50 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku 
obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-15 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 



32 
 

MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/234 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Stanislava Olejníka, 
rod. Olejník, nar. 10.3.1976 a manž. Máriu Olejníkovú, rod. Dublanová, nar. 19.1.1981, 
obaja bytom  V. Greschika 4, Levoča, za kúpnu cenu  36 eur/m2, v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-16 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/235 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Štefana Diňu, rod. Diňa, 
nar. 9.10.1975 a manž. Moniku Diňovú, rod. Ivančová, nar. 11.4.1983,  obaja bytom  V. 
Greschika 3, Levoča, za kúpnu cenu 36 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. 
a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-17 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/236 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Františka Koperdáka, 
rod. Koperdák, nar. 13.11.1981 a manž. Katarínu Koperdákovú, rod. Gromovska, nar. 
16.9.1983, obaja bytom  J. Czauczika 10, Levoča, za kúpnu cenu 40,20 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-18 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/241 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2, pre Jána Košíka, rod. Košík, 
nar. 14.1.1982 a manž. Lenku Košíkovú, rod. Fecková, nar. 27.8.1984, obaja bytom   J. 
Francisciho 19, Levoča, za kúpnu cenu 37 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-19 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/242 – ost.. pl.., s výmerou 23  m2, pre Mariána 
Farkašovského, rod. Farkašovský, nar. 18.12.1966, bytom  J. Francisciho 48, Levoča,za 
kúpnu cenu 42 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
– o majetku obcí v platnom znení.   
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T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-20 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/247 – ost.. pl.., s výmerou 23. m2a parc. č. KN-C 2868/248 – 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2pre Stanislava Kočiša, rod. Kočiš, nar. 19.10.1965 a manž. Janku 
Kočišovú, rod. Miková nar. 15.2.1967, obaja bytom J. Francisciho 38, Levoča, za kúpnu 
cenu 42 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – 
o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-21 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/249 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/250 – 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2pre Miroslava Jakubeka, rod. Jakubek, nar. 13.11.1979, bytom 
Športovcov 5, Levoča, za kúpnu cenu 35,51 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-22 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/251 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/252 – 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2za kúpnu cenu 41,50 eur/m2 a pozemkov parc. č. KN-C 
2868/253 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/254 – ost.. pl.., s výmerou 23 
m2za kúpnu cenu 53,50 eur/m2pre  Štefana Švancára, rod. Švancár, nar. 19.10.1980 
a manž. MUDr. Michaelu Švancárovú Tatranskú, rod. Tatranská nar. 24.11.1984, obaja 
bytom J. Francisciho 17, Levoča, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-23 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/255. – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2868/256– 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2pre Miroslava Ušáka, rod. Ušák, nar. 19.1.1974a manž. Martinu 
Ušákovú, rod. Kleinová nar. 4.11.1978, obaja bytom J. Czauczika , Levoča, za kúpnu cenu 
35 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku 
obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 77-24 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2888/470 – ost.. pl.., s výmerou 23. m2 za kúpnu cenu 46 eur/m2 a 
parc. č. KN-C 2888/471– ost.. pl.., s výmerou 23 m2za kúpnu cenu 59 eur/m2pre Jána 
Marčuka, rod. Marčuk, nar. 25.4.1995 , bytom Nová 44/236, Spišský Hrhov, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-25 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemku  parc. č. KN-C 2888/472 – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 pre  Filipa Draveckého, rod. 
Dravecký, nar. 15.2.1992 , bytom J. Francisciho 27, Levoča, za kúpnu cenu 51,07 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí 
v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77-26 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predajnehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to 
pozemkov parc. č. KN-C 2888/473. – ost.. pl.., s výmerou 23 m2 a parc. č. KN-C 2888/474 – 
ost.. pl.., s výmerou 23 m2za kúpnu cenu 51,60 eur/m2a parc. č. KN-C 2888/475 – ost.. pl.., 
s výmerou 23 m2  a parc. č. KN-C 2888/476 – ost.. pl.., s výmerou 23. m2 za kúpnu cenu 
61,30 eur/m2 pre  Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980,  bytom Za Hornádom 6, 
Spišská Nová Ves., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – 
o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že tieto návrhy kúpnych zmlúv nespĺňajú kritériá predaja, ktoré boli 
schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 25. zasadnutia, 
konaného dňa 15.12.2016 pod č. 25/18 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča a v miestnej tlači 
mesačníka Limka:  
 

parcelné 
číslo 

pozemku 

výmera 
pozemku 

(m2) Meno a priezvisko navrhovateľa adresa navrhovateľa 
cena 

v € za m2 
celková 
cena v € 

dátum  
doručenia 

2868/212 23 Ing. Drahoslav Beník Francisciho 27, 054 01 Levoča 38,10  876,30  22.02.2017 

2868/212 23 Peter Antal Francisciho 17, 054 01 Levoča 36,10  830,30  15.02.2017 
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2868/213 23 Hanisková Ivana Francisciho 46, 054 01 Levoča 37,00  851,00  15.02.2017 

2868/213 23 Ing. Miroslav Beník Bočná 14, Žilina 38,10  876,30  22.02.2017 

2868/213 23 Peter Antal Francisciho 17, 054 01 Levoča 36,10  830,30  15.02.2017 

2868/213 23 Juraj Sakáč Czauczika 3, 054 01 Levoča 41,00  943,00  22.02.2017 

2868/214 23 Peter Antal Francisciho 17, 054 01 Levoča 36,10  830,30  15.02.2017 

2868/215 23 Ing. Ján Bagar Francisciho 15, 054 01 Levoča 55,00  1 265,00  21.02.2017 

2868/215 23 Miroslava Antalová Francisciho 17, 054 01 Levoča 36,10  830,30  15.02.2017 

2868/216 23 Pavol Slobodník Francisciho 48, 054 01 Levoča 36,00  828,00  20.02.2017 

2868/216 23 Ing. Ján Bagar Francisciho 15, 054 01 Levoča 55,00  1 265,00  21.02.2017 

2868/216 23 Miroslava Antalová Francisciho 17, 054 01 Levoča 36,10  830,30  15.02.2017 

2868/220 24 Ladislav Staš 
Námestie Majstra Pavla 54, 
054 01 Levoča 40,00  960,00  20.02.2017 

2868/221 24 Slávka Škreptáčová Ruskinovská 14, 054 01 Levoča 38,10  914,40  20.02.2017 

2868/221 24 Bc. Vladimír Maľák Francisciho 17, 054 01 Levoča 40,00  960,00  17.02.2017 

2868/222 24 Slávka Škreptáčová Ruskinovská 14, 054 01 Levoča 38,10  914,40  20.02.2017 

2868/234 23 Ľudovít Pardubský 
M. R. Štefánika 6, 054 01 
Levoča 39,00  897,00  14.02.2017 

2868/235 23 Marián Rímsky Francisciho 25, 054 01 Levoča 41,00  943,00  24.01.2017 

2868/235 23 Ľudovít Pardubský 
M. R. Štefánika 6, 054 01 
Levoča 39,00  897,00  14.02.2017 

2868/236 23 Marián Rímsky Francisciho 25, 054 01 Levoča 41,00  943,00  24.01.2017 

2868/236 23 Rastislav Smik Francisciho 3, 054 01 Levoča 39,00  897,00  17.02.2017 

2868/245 23 Jakub Kušnír Czauczika 5, 054 01 Levoča 36,56  840,88  06.02.2017 

2868/245 23 Jakub Kušnír Czauczika 5, 054 01 Levoča 36,56  840,88  20.02.2017 

2868/246 23 Jakub Kušnír Czauczika 5, 054 01 Levoča 36,59  841,57  06.02.2017 

2868/246 23 Jakub Kušnír Czauczika 5, 054 01 Levoča 36,59  841,57  20.02.2017 

2868/247 23 MUDr. Miloš Kušnír Czauczika 5, 054 01 Levoča 37,59  864,57  06.02.2017 

2868/247 23 MUDr. Miloš Kušnír Czauczika 5, 054 01 Levoča 37,59  864,57  20.02.2017 

2888/475 23 Róbert Rímsky Czauczika 2, 054 01 Levoča 42,20  970,60  09.01.2017 

2888/476 23 Róbert Rímsky Czauczika 2, 054 01 Levoča 42,20  970,60  09.01.2017 
 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 79 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti - garáže 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ odmieta návrhy  týchto kúpnych zmlúv, pretože tieto návrhy kúpnych zmlúv nie sú pre 
mesto Levoča najvhodnejšie: 
 

parcelné 
číslo 

pozemku 

výmera 
pozemku 

(m2) 
Meno a priezvisko 

navrhovateľa adresa navrhovateľa 
cena 

v € za m2 
celková 
cena v € 

dátum  
doručenia 

2868/212 23 Zdenko Fabián 
Trieda 1. mája 10, 052 01 Spišská 
Nová Ves 51,00  1 173,00  22.02.2017 

2868/212 23 Marek Kovalík Hradby 16, 054 01 Levoča 45,00  1 035,00  17.02.2017 

2868/212 23 Róbert Durst a manž. Štúrova 35, 054 01 Levoča 40,60  933,80  20.02.2017 
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2868/213 23 Zdenko Fabián 
Trieda 1. mája 10, 052 01 Spišská 
Nová Ves 51,00  1 173,00  22.01.2017 

2868/213 23 Marek Kovalík Hradby 16, 054 01 Levoča 45,00  1 035,00  17.02.2017 

2868/213 23 Mária Rumanová Francisciho 27, 054 01 Levoča 36,00  828,00  15.02.2017 

2868/213 23 Róbert Durst a manž. Štúrova 35, 054 01 Levoča 40,60  933,80  20.02.2017 

2868/214 23 Zdenko Fabián 
Trieda 1. mája 10, 054 01 Spišská 
Nová Ves 51,00  1 173,00  22.02.2017 

2868/214 23 Anton Pitoňák a manž. Pod vinicou 64, 054 01 Levoča 40,60  933,80  21.02.2017 

2868/214 23 
Ing. Tomáš Vernársky a 
manž. 

Danišovce 13, Odorín / Czauczika 
5, 054 01 Levoča 36,12  830,76  17.02.2017 

2868/215 23 Zdenko Fabián 
Trieda 1. mája 10, 054 01 Spišská 
Nová Ves 51,00  1 173,00  22.02.2017 

2868/215 23 
Ing. Tomáš Vernársky a 
manž. 

Danišovce 13, Odorín / Czauczika 
5, 054 01 Levoča 37,12  853,76  17.02.2017 

2868/215 23 Anton Pitoňák a manž. Pod vinicou 64, 054 01 Levoča 40,60  933,80  21.02.2017 

2868/216 23 Vlastimil Kopkáš Greshika 4, 054 01 Levoča 40,10  922,30  16.02.2017 

2868/216 23 Mário Novák Francisciho 7, 054 01 Levoča 42,00  966,00  21.02.2017 

2868/216 23 Róbert Durst a manž. Štúrova 35, 054 01 Levoča 40,60  933,80  20.02.2017 

2868/217 24 Marek Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00  984,00  20.02.2017 

2868/218 24 Alan Krajňák Francisciho 21, 054 01 Levoča 40,00  960,00  17.02.2017 

2868/218 24 René Schustrik a manž. Francisciho 3, 054 01 Levoča 42,00  1 008,00  20.02.2017 

2868/218 24 Marek Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00  984,00  20.02.2017 

2868/219 24 Alan Krajňák Francisciho 21, 054 01 Levoča 40,00  960,00  17.02.2017 

2868/219 24 Oľga Košičová Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00  984,00  20.02.2017 

2868/219 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00  984,00  21.02.2017 

2868/220 24 Oľga Košičová Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00  984,00  20.02.2017 

2868/220 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00  984,00  21.02.2017 

2868/221 24 Dušan Babej Francisciho 39, 054 01 Levoča 37,50  900,00  22.02.2017 

2868/221 24 Peter Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00  984,00  20.02.2017 

2868/221 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00  984,00  21.02.2017 

2868/222 24 Dušan Babej Francisciho 39, 054 01 Levoča 37,50  900,00  22.02.2017 

2868/222 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00  984,00  21.02.2017 

2868/225 23 
Miroslav Bláhovský a 
manž. Francisciho 46, 054 01 Levoča 40,00  920,00  17.02.2017 

2868/226 23 Ivan Pitoňák a manž. Francisciho 20, 054 01 Levoča 38,00  874,00  16.02.2017 

2868/227 23 Ivan Pitoňák a manž. Francisciho 20, 054 01 Levoča 38,00  874,00  16.02.2017 

2868/228 23 Stanislav Prox a manž. Pri strelnici 7, 054 01 Levoča 43,00  989,00  20.02.2017 

2868/229 23 Peter Suchý a manž. Francisciho 48, 054 01 Levoča 37,00  851,00  10.02.2017 

2868/229 23 Dávid Kysela Francisciho 28, 054 01 Levoča 39,00  897,00  16.02.2017 

2868/234 23 František Ondruš Lúčna 29, 054 01 Levoča 36,00  828,00  20.02.2017 

2868/236 23 Vladimír Smik Francisciho 36, 054 01 Levoča 35,50  816,50  14.02.2017 

2868/242 23 Igor Šurc Francisciho 19, 054 01 Levoča 40,00  920,00  15.02.2017 

2868/248 23 Miroslav Jakubek Športovcov 5, 054 01 Levoča 35,51  816,73  22.02.2017 

2888/470  23 Miroslav Tomiskin Czauczika 1, 054 01 Levoča 35,51  816,73  22.02.2017 

2888/470 23 
František Koperdák a 
manž. Czauczika 10, 054 01 Levoča 37,20  855,60  16.02.2017 
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2888/471 23 
Lukáš Novogurský a 
manž. Francisciho 46, 054 01 Levoča 37,00  851,00  16.02.2017 

2888/471 23 Miroslav Tomiskin Czauczika 1, 054 01 Levoča 35,51  816,73  22.02.2017 

2888/471 23 Filip Dravecký Francisciho 27, 054 01 Levoča 51,07  1 174,61  17.02.2017 

2888/472 23 
Lukáš Novogurský a 
manž. Francisciho 47, 054 01 Levoča 37,00  851,00  16.02.2017 

2888/473 23 Eva Ondrejková Francisciho 23, 054 01 Levoča 40,00  920,00  03.02.2017 

2888/473 23 Peter Sminčák a manž. Francisciho 47, 054 01 Levoča 36,10  830,30  10.02.2017 

2888/474 23 Peter Čarnoký a manž. Za Sedriou 56, 054 01 Levoča 36,10  830,30  10.02.2017 

2888/475 23 Peter Čarnoký a manž. Za Sedriou 56, 054 01 Levoča 36,10  830,30  10.02.2017 

2888/476 23 Peter Čarnoký a manž. Za Sedriou 56, 054 01 Levoča 36,10  830,30  10.02.2017 

 
T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  23.2.2017 

 
 
 
 

 
 

 



38 
 

INTERPELÁCIE 
 


