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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 23. februára 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský privítal prítomných poslancov a otvoril   26. 
zasadnutie MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť a ospravedlnil  neprítomnosť 
poslanca Miroslava Čurillu.  Navrhol členov návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a 
určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky, poslancov vyzval 
na možnosť doplnenia programu. Návrh na doplnenie programu bol predložený od 
poslankyne Anny Kravecovej, preto dal primátor  hlasovať najprv o poslaneckom návrhu, 
potom o programe ako celku. 

 

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 
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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        
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
PhDr. Mgr. Cvoliga  vyhodnotil uznesenia 25. zasadnutia MZ nasledovne : č. 1-20 splnené, 
21 – nesplnené, pani Ištoková odmietla podpísať kúpnu zmluvu, 22-29 splnené, 30 v plnení, 
31-40 splnené, 41 - 44 v plnení, 45-53 splnené, 54-55 v plnení, 56-61 splnené, 62-63 v plnení, 
64-65 splnené.  
 
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 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 

Darovacia zmluva – Atlantis Enterprise s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – spoločnosť zrealizovala bytový dom na sídl. Sever, plus rozšírila tam 
verejné osvetlenie, ktoré ponúka mestu  bezodplatne, sú to dva stĺpy elektrického osvetlenia 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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Zriadenie komisie na vyhodnocovanie návrhov zmlúv 
 
Mgr. Drahomirecký – navrhujeme zriadiť komisiu pre  vyhodnocovanie  vyhlásených  súťaží, 
teraz napr.  v súvislosti s predajom pozemkov na garáže   bolo doručených 102 obálok, takže  
táto komisia bude pracovať pre všetky VOS, nie len teraz pre garáže,  aby sme sa  tým 
nezdržiavali  priamo na MZ, ale bude to už vyhotovené zo strany komisie ako podklad pre 
MZ 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať  
 
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; 
� 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 
 

Zrušenie uznesení MZ a predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký  - jedná sa o uznesenia, ktorými boli schválené v decembri 2016 kúpy 
pozemkov od p. Kravčákovej, p. Mišianikovej a p. Surovku v súvislosti s lok. Plantáž, 

- Taktiež  navrhujeme zrušiť aj uznesenie  o vyhlásenej VOS  na prenájom  v lok. 
Predmestie, súťaž beží už sedem mesiacov, nikto sa neprihlásil do nej 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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, 
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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 
 

Predaj pozemku – p. Bogyová 
 
Mgr. Drahomirecký – tento bod súvisí s predchádzajúcim rušením uznesenia, je záujem 
o tento pozemok ale nie do nájmu, ale o jeho kúpu má opakovane záujem p. Bogyová, ona 
žiadala už v máji, vtedy jej to v MZ nebolo schválené, ona je vlastníčkou susediacich 
pozemkov, my sme sa obrátili na odd.IČ o názor, oni nám dali súhlasné stanovisko na účel 
parkovacej plochy, žiadateľka má záujem o priamy predaj, doloží znalecký posudok, 
geometrický plán, MR nesúhlasila s návrhom 
 
p. Rosina – prečo MR nesúhlasila? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  ťažko povedať, sme tam 6 poslanci, 
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- Možno  pre pohľad do budúcna,  vznik chodníka, je tam úzka časť, nie je to tam 
doriešené, je to vlastne jeden z dvoch hlavných uzlov vstupu do sídl. Západ 

 
Mgr. Babej V. – aby sme týmto nezavreli sami sebe dvierka dobudúcna o využití toho 
priestoru 
 
Ing. Babej J. – a riešiť to nájmom? 
 
Mgr. Drahomirecký -  oni nemajú záujem o nájom, nedali  ponuku do VOS 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 18 
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 
 

Zrušenie uznesení – pozemky IBV Strelnica , pre Stavebnú 
prevádzkáreň, s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o tie uznesenia, ktorými  boli schválené predaj aj nájom pozemkov 
v lok. Strelnica pre IBV, 

- Vzhľadom na nedostatok finančného krytia spoločnosti, prejavila záujem o tento 
zámer spol. ARPROG a.s. 

 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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. 
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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 

� 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. 
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T: ihneď                                       Z:  Mgr. Drahomirecký 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Zoltán Horváth 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o lokalitu Levočské Lúky, požiadal o kúpu časti pozemku  na 
realizáciu prístavby k domu,  je vlastníkom susediaceho pozemku, odporúčame schváliť 
zámer predaja cez osobitný zreteľ 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Predaj  pozemku lok. Poľná – VOS 
 
Mgr. Drahomirecký -  na VOS bola doručená jedna ponuka, otvorím obálku: jedná sa 
o záujem o pozemok na 300 m2, doručené v termíne , návrh KZ podala Alena Polláková nar. 
1988, ponúka cenu 21 eur/m2, je to splnené kritérium, zábezpeka je zložená, doložený je 
doklad, je to podpísané 
 
PaedDr. Majerský – dávam hlasovať o tejto ponuke 
 
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, 
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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  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 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Marián Dzugas 
 
Mgr. Drahomirecký – požiadal o odkúpenie časti pozemku pri garáži, ktorý nadobudol ešte 
v 80-tych  rokoch od p. Dzurmana, cez zmenu stavebníka so súhlasom MsNV, tento pozemok 
nebol doteraz vysporiadaný, teraz doložil GP aj čestné prehlásenie notársky overené, že je 
vlastníkom stavby, odporúčame to predaj cez osobitný zreteľ 
 
PaedDr. Majerský – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-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 
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Predaj nehnuteľnosti – pozemky na garáže sídl. Západ – VOS  
 
Mgr. Drahomirecký -  mestu bolo doručených 102 obálok, nech sa páči  tu sú k nahliadnutiu, 
že obálky sú neporušené,  cez prestávku sa  členovia komisie odoberú do osobitnej miestnosti, 
aby mohli nerušene pracovať a vyhodnotiť jednotlivé ponuky, spracujú podklady  a pred 
koncom zasadnutia predložia návrhy na schválenie jednotlivým žiadateľom 
( pozri na str. 50 - uznesenia k predaju pozemkov) 

 

Predaj nehnuteľnosti – p. Daniel Plachetka 
Mgr. Drahomirecký – požiadal o kúpu časti pozemku v lok. Levočské Lúky, uvádza, že v 50-
tych rokoch  tam stal objekt, ktorý bol sa neskôr zapísal na  tunajší semenársky podnik, potom 
to prešlo na MsNV a po  nadobudnutí  účinnosti zákona o obecnom zriadení to prešlo na 
mesto, za ten čas tam vznikol  rodinný dom, žiadateľ doručil  o tom čestné prehlásenie, a chce 
si  to majetkovo vysporiadať, odporúčame mu to predať cez osobitný zreteľ 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Pavol Hockicko 
 
Mgr. Drahomirecký –žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti na ul. V. Greschika, požiadal 
o vysporiadanie pozemku pri svojom dome, ide cca o 200 m2 v bezprostrednom susedstve, 
chcú si tam zriadiť záhradku, zistili sme, že ostatní susedia užívajú tiež mestské  pozemky, 
takže už sme ich začali postupne vyzývať  tiež na vysporiadavanie 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 
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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 

 

Zámena  nehnuteľnosti – p. Pavol Petrovič 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o zámenu pozemku v lok. Fedorkin jarok, pozemok kúpil od mesta 
na chatu, ale cez neho vedie vodovodné potrubie, preto  ho nemôže využiť na stavbu, museli 
sme to riešiť cez zmenu štúdie, zmenu  územného konania, GP sme dali urobiť,  a predmetom 
zámeny  je rovnaká výmera pozemkov na inom mieste, takže to bude celé bezodplatne 
 
MVDr. Drahomirecký – keď sa mu to predávalo, nevedeli sme o tom? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, neboli tam zakreslené potrubia 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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� 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 
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 
 

Predĺženie termínu uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – je to technická záležitosť,  potrebujeme predlžiť termín plnenia, ide 
o zámeny pozemkov s p. Suchý a PVS a.s. 
 
PaedDr. Majerský – dávam hlasovať 
 
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 
 

Predaj bytov – p. Viliam Kaleja, p. Miroslav Karchňák, p. Karol 
Pollák a vyhlásenie VOS 
 
Mgr. Drahomirecký – takže máme tu štyri návrhy na predaj, v troch prípadoch ide o predaj 
bytov ich nájomcov, jeden  1-izbový  byt navrhujeme predať cez VOS, nakoľko ide 
o uvoľnený byt po neplatičke, kde je nutná rozsiahla oprava, oceňovacia komisia  navrhla 
cenu 12 tis. eur vzhľadom na stav bytu, a vygeneruje sa reálna hodnota 
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PaedDr. Majerský -  s tou neplatičkou sme mali veľké problémy, a dlho, ešte aj môj 
predchodca si to pamätá, navrhujeme to predať 
 
MVDr. Drahomirecký – a ostali aj pozdĺžnosti po nájomcovi? 
 
PaedDr. Majerský – áno ostali, veľké, dlho 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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.  
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 
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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 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Prenájom nehnuteľností – Poľovný  revír 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o zaradenie pozemkov do poľovného revíru, na základe rozhodnutia 
OÚ PP 
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PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Prenájom nehnuteľností – LML s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto má nájomnú zmluvu s LML s.r.o.  na užívanie lesných 
pozemkov,  v súvislosti s rekonštrukciou cesty na Mariánsku horu dochádza k zmene výmery 
užívania, takže treba to zosúladiť, navrhujeme  vypracovať  novú zmluvu kde bude úprava 
predmetu nájmu ohľadom užívania pozemkov a tiež tam bude zakotvené, že mesto bude 
oprávnené upraviť  dohodnutú výšku nájomného, to čo vlastne každý rok tu  dávame 
schvaľovať 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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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, 
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 
 

Prenájom poľnohospodárskej pôdy 
 
Mgr. Drahomirecký – na minulom MZ sme zrušili  VOS na nájom poľnohospodárskej pôdy, 
lebo nebol záujem cez VOS, ale bol prijatý poslanecký návrh  aby sa pripravil návrh na ďalšie 
MZ o priamom prenájme záujemcovi, 

- boli nám doručené štyri  ponuky: p. Pollák, p. Farkašovský, p. Orinčák, p. Hradiský, 
- včera 22.2. ešte aktualizoval svoju ponuku p. Orinčák, avšak bolo to už po určenom 

termíne, tak navrhujeme neprihliadať na jeho aktualizáciu, a odporúčame schváliť tak 
ako je v materiály  t.j. pre p. Polláka, lebo jeho ponuka je pre mesto najvýhodnejšia, 
chce to prenajať celé a dal najvyššiu cenu 
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p. Rosina – počul som o tom, že tí záujemcovia sa mali zísť u primátora a mali sa spolu 
dohodnúť, boli? 
 
PaedDr. Majerský – nie neboli,  p. Pollák berieš všetko, dal najviac 

- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Predaj hnuteľných veci – hydraulická plošina, VOS 
Mgr. Drahomirecký – nebola doručená žiadna ponuka 
 

Vecné bremeno – VSD a.s. Košice 
 
Mgr. Drahomirecký – za účelom  napojenia na elektrinu  pre záhradkársku oblasť, pre 12 
pozemkov, žiadajú zriadiť vecné bremeno 
 
MVDr. Drahomirecký – o ktorú oblasť sa jedná? 
 
Mgr. Drahomirecký -  bližšia špecifikácia – mapové znázornenie 
 
PaedDr. Majerský –  ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Vecné bremeno 

Hl. za 17 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
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 
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – zmena 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o zriaďovanie vecného bremena, na ktoré máme určenú cenu 
minimálne 15 eur/m2, pričom v prax dochádza k tomu, že v niektorých prípadoch je v záujme 
rozvoja mesta  a teda mesto chce vyhovieť v niektorom prípade aj za nižšiu cenu alebo aj 
bezodplatne,  do tejto zmeny sme zahrnuli ešte drobné textové úpravy tak ako je uvedené 
v materiály 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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“; 
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- 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 
 

Vyradenie majetku 
 
Mgr. Drahomirecký – je tu návrh  od TS ML na vyradenie majetku, podľa prílohy 
 
PaedDr. Majerský – dávam hlasovať 
 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za 16 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
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 
 

Bezodplatný prevod pozemkov – spol. NDS a.s. 
 
Mgr. Drahomirecký –súvis s výstavbou dialnice D1, NDS odovzdáva mestu preložky poľnej 
cesty 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať, všetky body spolu  
 
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 
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        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 
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 – 



20 
 

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 
 

Nájom nebytových priestorov – VOS 
 
Mgr. Drahomirecký -  boli doručené dve obálky, otvorím ich:  
- prvá ponuka sa týka objektu NMP č. 28, návrh podala Kresťanská misia OZ, na účely 

duchovno-vzdelávacej činnosti, výška nájmu 10 eur/m2/rok, je tu dátum, podpis, 
potvrdenie o IČO, stanovy OZ, návrh spĺňa kritéria  súťaže 

 
PaedDr. Majerský -  chcú to na kanceláriu? Alebo na tie ich stretávania? 
 
Mgr. Drahomirecký – boli sa tam pozrieť, videli tie priestory, súhlasili 
 
PaedDr. Majerský – stretávajú sa, modlia, spievajú, náboženská záležitosť, je to ale na 99% 
rómske obyvateľstvo, ale slušní, navoňaní ľudia, stretávajú sa, nepochybné, ale toto sú malé 
priestory  
 
p. Lorko – pridelenie IČO, sídlo Spišská Teplica? 
 
Mgr. Drahomirecký -  prečítal detail potvrdenia o IČO, áno Spišská Teplica, ďalej uvádza 
Bystrany 
 
PaedDr. Majerský – iná adresa sídla, iná adresa zriaďovateľa 
 
MUDr. Ščurka – uvedomme si, že je to centrum mesta, v lete veľmi atraktívne miesto, 
myslím, že  to je  vhodný priestor na inú činnosť, ja nemám osobne nič proti tomuto, ale idea  
priestoru by mala byť iná, viac obchodných priestorov 
 
p. Rosina – ale keď budú problémy s nimi, môžeme im zmluvu vypovedať, nech sa modlia,  
veď aspoň nerobia zlo 
 
PaedDr. Repaský -  upresnime priestor, lebo sa zamotávame, takže nejde o priestor kde je 
cukráreň, tá ostáva, ale dole do dvora  priestory 
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p. Kravecová -  sú malé na také akcie,  a potom aby to neblokovalo ostatné kancelárie čo tam 
majú svoje prevádzky, nehodí sa to tam na taký účel, bude to blok aj pre turistov, bude to 
negatívum 
 
Mgr. Ogurčák – aj byty sú tam? 
 
PaedDr. Majerský – nie, byty nie 
 
PaedDr. Repaský – v žiadosti majú uvedené na účel výchovno vzdelávacia činnosť, takže sú 
to stretnutia, no tak aby nedošlo k tomu, že oni majú obmedzovať ostatných, alebo ich 
zmluvne zaviazať, že  priestor môžu využívať iba na kancelársku činnosť 
 
PaedDr. Majerský – to by nešlo,  ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 
PaedDr. Majerský – konštatujem, že  návrh nebol prijatý, otvoríme druhú ponuku 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o priestor  NMP č. 50, v budove DOS, nádvorie, po cestovnej 
kancelárii Dantour: návrh podala Kresťanská spoločnosť Milosť SNV,  na účely kresťansko 
spoločenské vzdelávacie stretnutia, cena 10 eur/m2/rok 
 
PaedDr. Majerský – neviem či ide presne o to isté,  len je to iná inštitúcia 
- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 
PaedDr. Majerský – konštatujem, že ani tento návrh nebol prijatý. 
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IBV Plantáž 
 
Mgr. Drahomirecký – ide o pozemky, ktoré sú ÚP určené na IBV, uvedomujeme si , že je 
nevyhnuté pre mesto mať  IBV,  máme tu záujemcu je to firma AZOR s.r.o., plne  technická 
vybavenosť cez nich,  máme tu pripravenú zmluvu o spolupráci, so všetkými náležitosťami 
a tiež kúpnu zmluvu na predaj pozemkov cez osobitný zreteľ 
 
PaedDr. Majerský –je to strategické rozhodnutie, prevodom pozemkov p. Surovku sme získali 
strategický prístup k pozemkom pre vznik IBV  v prvej etape; oslovili sme firmu AZOR, 
ktorá má s tým skúsenosti, zástupcovia sú tu osobne, je tu p. Zoričák a p. Kalakaj,   preto  
nech predložia sebaprezentáciu 
 
p. Zoričák, AZOR – som spoločníkom a konateľom  firmy už 25 rokov, zaoberáme sa 
činnosťou rozvoja na území Slovenska, 

- dovoľte, aby som predstavil zámer developerského projektu  IBV Plantáž, 
- na monitore prebehla prezentácia, 
- venujeme sa výstavbe veľkých obchodných centier, moderné koncepty rozvoja 

bývania,  spájame vzdelávanie s bývaním, 
- projekt IBV Plantáž je určený pre IBV, je to  náš prvý projekt na spoluprácu  

s mestom, 
- našim cieľom je, že musí to byť   atraktívna lokalita, ale aj dobrá cena aby bola, 
- mali by sme vstúpiť do fázy projekcie, a realizácie predaja, alebo  možnosť je aj  

hotové domy na predaj, ak  budete chcieť, 
- dali sme náčrt zámeru, 
- musia prísť signály od vás,  
- my sme pripravení ,  poriadna rýchlosť, I. fázu vidíme reálne, 
- je to strategická spolupráca, prínos mestu, vyššie dane, rast obyvateľstva, MŠ,ZŠ, 
- samozrejme sú tu aj riziká, napr. že nie je tam pešie spojenie s mestom, že šírka 

prístupovej cesty k danej lokalite je nevyhovujúca, že ostali na nás rokovania 
s ostatnými tromi vlastníkmi pozemkov na vysporiadanie, a taktiež aj fakt, že okolité 
obce ponúkajú pozemky na IBV  

 
p. Kravecová – ja mám takú poznámku, že keď sme išli  kupovať od p. Surovku, tak my sme 
dali sumu 17 eur/m2, a teraz  to ideme predávať tejto firme za cenu 10 eur/m2 
 
PaedDr. Majerský – to je pravda, ale  priemerná cena za kúpu týchto pozemkov, ktoré sme 
museli vykúpiť  je 6,18 eur/m2, lebo rôzne ceny predaja boli 
 
Mgr. Babej V. – spomínali ste, že to má byť atraktívna mestská zóna, a aj dobrá cena, ako 
vidíte reálne cenu vy? A ako myslíte že hotové domy? 
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p. Zoričák, AZOR -  no ak by bol záujem aj o hotové domy, ak by ste chceli taký zámer,  tak 
hovorím, že  je aj možná kombinácia, 

- čo sa týka ceny,  cena je zaujímavá, my vieme, že racionálne sa snažíme byť pod 
trhom, súvisí to s tým, aké požiadavky budete mať na vybavenosť, aké budú  z vašej 
strany požiadavky, chodníky-parkoviská-toto všetko vyskladáva cenu, 

- ja sa opýtam vás, akú cenu by ste chceli  dosiahnuť tu v Levoči? 
- zmluva je tak postavená, že pozemky pod cestami sa vrátia mestu, takže budú tam aj 

zelené plochy cca 20-30% nebudú   plochy na pozemky, 
- takže približná cena 65 eur/m2 by mohla byť, 
- ale prv musíme projekty urobiť, čo všetko bude vstupovať do ceny a potom sa uvidí 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – blížime sa pomaly k podmienkam, len pre porovnanie s lok. Strelnica, 
ak by sme to robili ako samo mesto, 
- treba si uvedomiť výkup pozemkov lok. Plantáž, vtedy na začiatku, bola to celkom iná 

situácia, zmena nastala v r. 2008, kedy odmietli správcovia investovať do sieti, vtedy boli 
aj rôzne programy na dotácie pre IBV, ale nemali ste vtedy vysporiadané pozemky, tak 
nám tie možnosti ušli, 

- ďalej p. Rektorová, tá už nie je zahrnutá v I. etape, lebo  s ňou sa nedalo dohodnúť, obišli 
sme jej pozemky,   

- toto je rýchle riešenie mať v Levoči IBV 
 
PaedDr. Majerský – nemôžme aj draho predávať, aj lacno kúpiť, musíme nájsť zlatú strednú 
cenu, to je podstata, aby ľudia sa stabilizovali  v našom mesta 
 
JUDr. Suráková – aký časový horizont  vidíte na predaj pozemkov? A či budú tam aj 
prístupové cesty, osvetlenie? 
 
p. Zoričák, AZOR – cieľ bola jeseň tohto roku mať právoplatné Územné rozhodnutie, je to 
dlhá cesta, sú aj riziká, ale chceme začať hneď, vieme, že architektonické  kapacity  máme 
začať hneď, mali sme už aj ťažšie projekty, 
- a tá vybavenosť, to záleží  aké budú požiadavky od mesta, zatiaľ  je to osvetlenie, cesty, to 

áno, otázkou ostáva  či plyn musíme, lebo  poznáme už iné alternatívy, a vidíme ich ako 
moderné inovatívne riešenia, 

- napr. jednu lokalitu čo sme robili, nemáme ani vodu, ani kanál, a riešili sme to inými 
technológiami, a dá sa to, implementujeme technológie 

 
MUDr. Papcun – do jesene? Ale kedy stavebník by mohol  začať stavať? 
 
p. Zoričák, AZOR – výstavba sieti začína až vtedy, keď je záujem,  to je naša politika, tak sa 
to robí už dnes, čiže keď bude záujem, bude to hneď, 
- počet pozemkov podľa štúdie je celkovo 80 pozemkov, ale určite to klesne, lebo bude tam 

aj zeleň, chodníky, siete 
 
PaedDr. Repaský -  suma 65 eur/m2, hm, ekonomická sila  tu nie je taká veľká, 
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- a pre mňa je ešte nelogické, že  máme nevyriešené časti pozemkov tejto lokality  s p. 
Rektorovou, prečo ich  nevyriešime my ako mesto? 

 
p. Zoričák, AZOR – to už nechajte na nás,  dá sa ísť do toho teraz bez nej 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  rokovania s Rektorovou boli už za primátorov Vilkovského, aj Čurillu, 
je to v záujme mesta, ale možno oni ako firma budú úspešnejší 
 
PaedDr. Majerský – p. Rektor vravel že pod 40 eur/m2 nedá, a ide o 30 000 m2, pýtam sa 
máme na to? 
 
p. Zoričák, AZOR  -  rokovania nechajte na nás, nebudeme čakať na p. Rektorovú,  v I. etape  
bez nej vieme ísť s projektom, a naša snaha bude to vysporiadať 
 
PaedDr. Repaský –a ešte cena, Strelnicu tu máme za 20 eur a toto za 10 eur, a pritom je to  to 
isté  
 
PaedDr. Majerský – zdá sa, ale nie je to to isté, tu predávame  cesty, chodníky a 20-30% 
pozemkov nám vrátia do správy po vybudovaní sieti, a na Strelnici berú  6 800  m2 cesta, 
chodníky do nájmu  kým to vybudujú, kupujú iba stavebné parcely 
 
MVDr. Drahomirecký – treba to dať, nech robí každý to čo vie robiť, lebo  stojíme, nič sa 
neudialo 15 rokov, oni sú špecialisti, vedia ako na to, majú skúsenosti, strasieme sa toho,  
a mesto tu nie je nato, aby pozemky kupovalo-predávalo, ale  aby dobrý život  tu ľuďom 
poskytli, 
- osobne si  myslím, že aj za tých 70 eur to ľudia kúpia, a môžu prísť tu aj iní ako 

Levočania, máme tu demografický pokles podľa štatistiky,  ľudia nám odchádzajú do 
okolitých dedín, a to preto, lebo  sa tu nestavajú domy, 

- tak už nenariekajme, ale dajme im to 
 
Ing. Babej  J.  – čakať na ďalšie  pričlenené pozemky to nie, tu ide o čas, treba to urýchliť, 
nečakať už, treba už začať, táto firma má výsledky za sebou 
 
Mgr. Babej V. – Spišský Hrhov neporovnávajme, tam  kúpia pozemok a majú iba elektriku, 
ostatné nič nemajú, je to tam časovaná bomba, problémy ich čakajú,  je už tam problém 
s pitnou vodou, atď., to je všetko iba naoko, 
-  chcem sa opýtať, či máme na túto firmu nejaké páky? Aby sa nestalo, že to kúpia, nič sa 

neurobí, a potom to oni pekne predajú o pár rokov? Čiže termíny na siete máme? 
- Inak sa prikláňam k ponuke, áno 
 
PaedDr. Majerský – minimálne daň z nehnuteľnosti  budú  platiť hneď 
 
p. Zoričák, AZOR –záujem sa potvrdí až vtedy, keď  zloží  záujemca peniaze, zábezpeku, 
- forma spolupráce s mestom, poviem vám, že váš právnik  dal všetky zábezpeky do zmlúv 
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p. Rosina – je to vecou zmluvy,  ale ako chceme ísť, napr. štýlom Vlkovce, či ako? 
 
p. Zoričák, AZOR -  aby počas papierovačiek sme si urobili rezervačky, záujem  95%, všetky 
siete, 
- ponúknuť tak, aby to ľudia chceli, aspoň 30%  ak  zazmluvníme,  začnú sa budovať siete, 

po fázach sa bude stavať 
 
PaedDr. Majerský – špecifikácia podmienok zmluvy, v I. etape by malo byť  cca 40 domov, 
a hovorili sme, že pri zazmluvnení cca 12-15  záujemcov, začínajú  stavať siete 
 
MUDr. Ščurka – v okruhu do 15 km od Levoče kúpite  pozemky za 20 eur/m2, potom sa 
čudujeme, že stráca Levoča obyvateľov, že ľudia tam odchádzajú, 
- nebuďme až takí optimisti s takými cenami 
 
JUDr. Budziňáková –aký máte časový harmonogram? Kedy chcete ísť do realizácie? Prvé 
domy? Finančne ste pripravení? 
 
p. Zoričák, AZOR – na jeseň chceme mať právoplatné územné rozhodnutie 
 - ak si ich zazmluvníme, naštartujeme, necháme vstúpiť banku až vo fáze realizácie 
 
p. Lorko – územné rozhodnutie chcete na jeseň hovoríte, ale tu v materiály je uvedené že 
lehota je do 18 mesiacov 
 
p. Zoričák, AZOR – to už je taký striktný termín, kde  už budú  aj sankcie, počas 
vybavovačiek môžu byť rôzne prieťahy, rokovania s úradmi, preto je tam taký dlhší  termín, 
ale chceme to mať na jeseň, je to možné, 
- ešte k výmeram, boli tam plánované   900-100 m2 pozemky pôvodne, ale my sme radšej 

za menšie výmery 
 
p. Lorko – cena, Levočania, aspoň čo ja sa rozprávam s ľuďmi, tak by vedeli akceptovať cenu 
okolo 35 eur/m2 
 
PaedDr. Majerský -  bez cesty, bez chodníka, tak to hej 
 
p. Zoričák, AZOR – otvoriť debatu môžeme, cena je relatívna, je to ale o kvalite, o vstupoch, 
o vybavenosti 
 
Mgr. Babej V. – posuňme sa už, sami kapacity na toto nemáme,  tak čo aké iné riešenie? 
Musíme sa odraziť a ísť ďalej 
 
p. Kravecová -  nedávna problematika s ul. Ruskinovská,  tam kupovali lacno bez cesty, a boli 
tam patálie, opatrní musíme byť preto  teraz 
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PaedDr. Majerský – ako už spomínal  developér, náš právnik pripravil takú zmluvu, že naozaj 
nešetril firmu, rokovaní bolo veľa, boli aj ostré 
- ak sa už nikto nehlási tak dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  IBV Plantáž  

Hl. za 17 proti  0 zdr   1 nehl. 0 
 
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 
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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 
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:  
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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-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. 
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• 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 
 

IBV Strelnica 
 
Mgr. Drahomirecký –firma ARPROG a.s. ponúkla riešiť technickú vybavenosť  na IBV,  
- dôvodová správa je obsiahla, máme pripravené tri návrhy na uznesenia, je to zmluva 

o spolupráci, kúpna zmluva na predaj pozemkov iba na stavebné parcely v sume 20 
eur/m2, kúpna zmluva na nájom pozemkov  zastavaných technickou infraštruktúrou na 
dobu počas výstavby 

 
Mgr. Babej V. – na MR sme už o tom hovorili, takže my sme si to vypočuli, ale aby aj ostatní 
poslanci vedeli prečo ide táto zmena, lebo to mala robiť naša Stavebná prevádzkareň 
 
PaedDr. Majerský – vzhľadom  k tomu, že situácia v SP sa diametrálne zmenila oproti r. 
2016, musíme  to radikálne  riešiť, robiť kroky, systém ďalších krokov firmy na konci 
mesiaca február bude známy, zasadala aj dozorná rada aj valné zhromaždenie, museli sme 
pristúpiť na radikálne kroky,  známe budú koncom mesiaca, nechcem teraz konkretizovať, 
nechcem predbiehať, a nechcem  to posúvať  do negatívnej roviny 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga –  začiatkom tohto roku boli sme oboznámení od konateľa firmy SP 
o problémoch, nevyplatili im subdodávky, museli sme zaujať stanovisko, zasadala aj dozorná 
rada, boli prijaté aj  nejaké  opatrenia,  
- podmienky, ktoré stanovila banka,  jednoducho SP nesplní,  úver by muselo zobrať 

priamo mesto, mesto by muselo to kryť, banka si tam dala podmienky napr. že musíme 
zabezpečiť predpredaj pozemkov min. 30%, a tiež že musia byť zložené vlastné zdroje 
min. 80 tis.eur z vlastných zdrojov, 

- PD už máme doručenú, takže vieme, že náklady na siete sú 381 tis. eur, preklenovací úver 
by sme museli brať, čiže  úroky treba  pripočítať k tomu  min. 24 tis. eur na dva roky,  
a teda už sme pri náklade na m2 na cene 55,85 eur/m2,  a to upozorňujem ,že v tých 381 
tis eur nie je výdavok  na kúpu pozemkov,  ďalej by bolo treba počítať  s tým, že bude 
potrebné  prijatie  aspoň dvoch zamestnancov na túto akciu, plus náklady na propagáciu,  
ďalej netreba zabúdať, že na tom území sa nachádza strelnica, kde je vyčíslený náklad na 
jej zbúranie v sume 19 tis. eur a poplatky okolo toho, vyjadrovačky na  sumu 8 tis. eur,  
celkový náklad bez kúpy pozemkov je 480 tis. eur, v pomeru k podielu  6800 m2 plochy 
už sme na cene 70,36 eur/m2, a ešte stále tam nemáme náklad za pozemok,  ďalšia vec je 
vložiť tú zábezpeku,  a ďalšia vec je ktorá sa tu nehovorí, je  to DPH – ide o to, že mesto 
automaticky by sa stalo platcom DPH, museli by sme narátať 20% ešte ako  náklad , na 
1m2 by to robilo naviac  čiastku  14,07 eur, 
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-  a ešte okrem tejto  zvýšenej záťaže, ak by sa mesto stalo platcom DPH, tak   keď sa 
uchádzame o rôzne granty a dotácie tak mestu   v takom prípade bude preplácaná čiastka 
bez DPH, takže to bude priamo náklad mesta tých 20% pri všetkých  projektoch 

 
p. Rosina – na komisii sme dostali nejaké informácie o tom, že SP nie je prevádzkyschopná, 
ale ja som 8.2. hovoril s riaditeľom SP, a on mi povedal, že  oni sú v stave zobrať si úver,  tak 
ja neviem teraz, nech sa vyjadrí k tomu, tak nech aj on to začne robiť  až  vtedy keď bude mať 
záujemcov 
 
PaedDr. Majerský – musí  potvrdiť aj riaditeľ SP, že sú rizikovým partnerom, bol tu na  
spoločnom rokovaní so zástupcami banky 
 
Ing. Vilkovský – o čom sa tu teraz bavíte? Už ste schválili zrušenie uznesenia pre SP, a teraz 
sa chcete o tom baviť? Vtedy bolo treba 
 
PaedDr. Majerský – to je pravda, 
- teraz by som odovzdal slovo zástupcovi firmy ARPROG a.s. 
 
Ing. Vančura, ARPROG – prezentácia  zámeru prebehla na monitore, 
- plánovaných je 10 rodinných domov,  zámer obsahuje celkové siete, 
- naša firma sa zaoberá výstavbou IS, má skúsenosti, má manažérske kvality,  máme 

vlastný vozový park, 
- enviromentálna záťaž  tu je istá,  bude potreba asanácie, likvidácia azbestu, oporné múry, 
- zámer je  na 15 mesiacov, technický problém by nemal byť,  na jeseň  by už mohol byť 

predaj pozemkov, 
- približná cena 60-70 eur/m2, 
 
Mgr. Babej V. – ako prezentoval  zástupca primátora celkové náklady tak boli iné sumy ako 
teraz  prezentovala firma 
 
Ing. Pitoráková – hodnota zábezpeky je počítaná  z projektovej ceny 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  380 tis. eur je projekt 
 
Ing. Vilkovský -  mne to vychádza  na 15 eur/m2 cena, takže ja dávam poslanecký návrh, lebo 
pôvodný návrh bol cena 26 eur  keď to malo ísť pre SP, 
- na Štúrovu ul. boli viazané prostriedky už dávno v rozpočte, 
- preto som sa ja už vtedy pýtal na stanovisko dozornej rady, keď sme to chceli dať robiť 

cez SP 
 
PaedDr. Repaský  - ale prečo je SP v platovej neschopnosti? Je tu riaditeľ, nech sa vyjadrí, 
lebo teraz sme pred hotovú vec postavení, vtedy bola cena 26 eur teraz 20 eur 
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Ing. Babej J. – IBV Stelnicu teraz riešme, nechajme problémy ktoré má SP teraz, môžno o SP 
budeme hovoriť, ale neskôr, momentálne nesúvisí  
 
PaedDr. Majerský – mali sme tu poslanecký návrh, tak ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
o poslaneckom návrhu 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  IBV  Strelnica – poslanecký návrh 

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 
 
PaedDr. Majerský – konštatujem, že nebol schválený, preto dávam hlasovať o návrhoch  
podľa predloženého materiálu 
 
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 
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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“).  
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.   
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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 
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 
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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 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 
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 
 

4.Rekonštrukcia ul. Predmestie – poslanecký návrh 
PaedDr. Majerský -  odovzdávam slovo p. Kravecovej 
 
p. Kravecová -  ja bojujem za túto lokalitu už tri volebné obdobia,  táto ulica sa stala 
neprechodná, zaseknutá , navrhujem urobiť chodník, občania si zaslúžia, lebo ani Slávkovská 
ul. nemá chodník, čiže aby  to bolo len pre chodcov, Rómovia  to tam zatarasili všetko,  
nemajú odtoky ďaždovej vody, nedá sa  tam už doručovať ani pošta, Polícia tiež má problém, 



35 
 

je potreba to riešiť tam, vždy počúvam výhovorky, že nemáme financie na to, začal tam robiť 
cez projekt p. Čonka dačo, ale ďalej nič sa nedeje, treba to sfunkčniť, spriechodniť 
 
PaedDr. Majerský -  to čo bolo povedané ale nehovorí nič o konkrétnom poslaneckom návrhu, 
- mal som stretnutie s Rómami, nebudem hovoriť o koho ide, nechceli byť identifikovaní, 

a oni sami chcú  tam mať poriadok, ale boja sa represie zo strany Rómskych občanov, je 
to ťažký problém, treba  tím odborníkov spojiť TS,  odd. IČ, MsP, dajte nám dva mesiace, 
do budúceho MZ a skúsime nájsť dovtedy riešenie, aj s vašou spoluprácou 

 
p. Kravecová – dobre 
 
p. Lorko – a nedalo by sa dovtedy, dočasne to riešiť  napr. fotopascou? Alebo  cez kameru to 
monitorovať? 
 
PaedDr. Majerský – ale spomínala tu pani poslankyňa, že ona presne vie o koho ide,  takže  
vieme identifikovať tých čo tam robia neporiadok 
 
p. Kravecová – všetko vám poskytnem, ja to poznám,  ale celá ulica aby sa dala prejsť, po 
celej šírke, lebo je to zúžené, sú tam nastavané drevené búdy, treba ich odstrániť 
 
PaedDr. Majerský – pôjdeme tam pozrieť,  pripravíme opatrenia 

  máme tu občana, ktorý sa hlási 
  

p. Bonk – bývam na tej uličke, chodník je tam iba v dĺžke 130 m, ďalej už nie je,  treba zviesť 
dažďovú vodu z celej ulice, lebo všetko končí pri p. Kravecovej, to že sú tam čierne skládky 
je jedna vec, ale tie ostatné veci  treba urobiť 
 
PaedDr. Majerský -  zmapujeme to, pokúsime sa urobiť nápravu 
 
p. Kravecová – takže  môj návrh je zrealizovať  výstavbu chodníka na ul. Predmestie, 
odstrániť čierne stavby a urobiť odtok dažďovej vody 
 
PaedDr. Majerský – dávam  hlasovať o poslaneckom návrhu 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Rekonštrukcia ulice Predmestie – poslanecký návrh 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
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 
 

5. Zmena rozpočtu č. 1 
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6. Návrh na schválenie zoznamu akcií na financovanie záchrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2016 z dotácie MF SR – 
zostatok 

7. Návrh na  schválenie zoznamu akcií na financovanie záchrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2017 z dotácie MF SR 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková -  predkladám zmenu rozpočtu č. 1 , položkovité zmeny  sú podrobne  
uvedené v písomnom materiály, rozpis prostriedkov je aj v programovom rozpočte 
 
PaedDr. Majerský – pokračovať bude  Ing. Pitoráková s návrhom rozdelenia prostriedkov na 
obnovu kultúrnych pamiatok, potom  bude  diskusia 
 
Ing. Pitoráková – predkladám návrh na rozdelenie prostriedkov na obnovu kultúrnych 
pamiatok, zvyšok  dotácie z roku 2016 a dotácia na rok 2017  vo výške 500 tis. eur: - máme 
úspešný grant na fontánu, pôjde o reštaurovanie kompletné, aj s prípojkou na elektrinu, 
čerpadlo; -na divadlo pôjde rekonštrukcia strechy, plus okná, dvere; -interiér MsÚ chceme 
dokončiť a to  priestory MsP odvlhčiť steny, presuny priečok, a kancelárie lektoriek urobiť 
toalety; rekonštrukcia Košickej brány; spodná časť kostola sv. Jakuba 
 
p. Kravecová -  keď sa pôjde robiť  tá Košická brána, tak či sa nedá  robiť aj poriadok s tým 
nájomcom? 
 
PaedDr. Majerský – máme to  na Krajskom súde, rieši sa to,  snažíme sa  
 
MVDr. Drahomirecký – hore  nad bránou je tam stále otvorené jedno okno, už roky to 
sledujem, sedávajú tam holuby,  urobili si tam sídlo, je to problém, treba to odstrániť 
 
Ing. Pitoráková -  vieme o tom,  no nevieme sa tam dostať, lebo je tam problém s tým 
nájomcom 
 
MVDr. Drahomirecký – a ešte mám jednu poznámku, jeden môj známy, invalid, onkopacient  
bol na úrade dačo vybavovať, potreboval urobiť kópiu  jedného papiera, a úradníci mu 
povedali, že tu také služby nerobia, že si to má ísť prefotiť do papierníctva, tak ma to  
zarazilo, a bolo by dobré  zvážiť aby takú službu mesto   za nejaký poplatok poskytovalo 
 
PaedDr. Majerský -  pripravujeme  klientské centrum,  malo by to  aj zjednodušiť prístup  
všetkým  občanom,  je možné aj  taká služba, budeme o tom uvažovať, berieme to ako podnet 
- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 1 
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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. 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 
 

8. Smernica o doplnení povinnosti informovania mesta Levoča 
o hospodárení samosprávy 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková – je to smernica  ktorou dopĺňame povinnosti informovania verejnosti,  mala 
by smerovať k zlepšeniu informovanosti o hospodárení samosprávy, poukazuje na všetky 
povinnosti mesta zo všetkých oblastí, nové body, o ktorých budeme informovať  budú 
o vyplatených  mzdách a odmenách  volených funkcionárov mesta, teda aj poslancov, o PPP 
projektoch, a správy o hospodárení príspevkových organizáciach a tiež o spol. s majetkovou 
účasťou mesta nad 50%, 
- dúfame, že to prispeje k lepšiemu hodnoteniu transparentosti mesta 
 
PaedDr. Majerský – pre nás je to bič, dávame si prísnejšie  podmienky 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  sme na 72. mieste, je to posun hore, ale chceme  ešte viac ísť hore 
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JUDr. Budziňáková – ale prečo máme schvaľovať smernice? 
 
Ing. Pitoráková -  nikdy sme to nedávali schvaľovať MZ, ale teraz chceme dať 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – forma je zvolená takto 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

9. Smernica o postupe zadávania podlimitných zákaziek 
s využítím elektronického trhoviska a o postupe zadávania  
zákaziek s nízkou hodnotou 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – taktiež ide o internú smernicu, je k VO, bude priamo v nej na webe  
možnosť prekliku  priamo  na profil cez ÚVO , kde sú  naše všetky  zadávané zákazky, takže 
občan bude mať prehľad, môže si pozrieť ktoré  zákazky chce 
 
PaedDr. Majerský – opäť, transparentnosť mesta, prvoradá 
- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
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 

 
10. Návrh na schválenie obstarania služobného motorového 

vozidla v celkovej sume najviac 20 000 eur s DPH 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Pitoráková – predkladáme  návrh na začatie procesu VO na kúpu osobného vozidla  pre 
MsÚ, ako referentské vozidlo, podrobnosti sú uvedené v písomnej správe 
 
PaedDr. Repaský – a neuvažujeme už o väčšom vozidle? Aby aj materiál sa dal, viac osôb? 
 
PaedDr. Majerský -  ale my väčšie už máme, na materiál, Dacia dokker,  potrebujeme 
referentské vozidlo, lebo Fabiu sme delimitovali na MŠ pre ich potreby, a Golf má cca 10 
rokov  
- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

11. Zmena rokovacieho poriadku MZ v Levoči 
12. Zmena rokovacieho poriadku MR v Levoči 
13. Zmena rokovacieho poriadku komisií MZ v Levoči 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
Ing. Lisoňová –predkladám zmeny rokovacích poriadkov, jednotlivo  MR, MZ a komisií MZ, 
- ústredná zmena, ktorá sa týmto zavádza je inštitút verejnosti pre MR a pre komisie MZ, 
- zaužívalo sa, že MR a komisie nie sú verejné,  no nevieme to oprieť o zákon, zmeny  budú 

účinné od 1.3.2017 
 
PaedDr. Majerský -  dotkne sa to poslancov, čiže otvorenosť, verejnosť môže byť a aktívne 
komunikovať, tak ako poslanci, možnosť dávame občanom, opäť transparentnosť 
 
MVDr. Drahomirecký – MR doteraz  neverejná, chceme byť otvorenejší, prosím, ale nech je 
tam limitované prísne koľko môže mať občan slovo, a dodržiavať to 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – podľa Štatútu mesta niektoré veci končia  po rokovaní v MR, ďalej na 
MZ už nejdú, takže tiež sa už budú zverejňovať aj zápisnice 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  Zmena rokovacieho poriadku MZ v Levoči.         
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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 
 

 
14. Zmena organizačného  poriadku MsKS Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Lisoňová – predkladám informáciu o zmene organizačného poriadku, primátor mesta 
rozhodol o zmene od 1.1.2017,  obsahom  zmeny bolo vytvorenie jedného miesta  terénna 
sociálna práca,  zrušenie  jedného miesta na majetkovom oddelení, ktoré nebolo obsadené, 
a zrušenie dvoch miest ako stredisko služieb škole, ktorí prešli pod zamestnávateľa MŠ 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 



41 
 

 

 
15. Návrh na vymenovanie  riaditeľa  MsKS  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PaedDr. Majerský -  od 1.12.2016 sme obsadili pozíciu riad. MsKS, je tu  JUDr. Kamenická, 
ktorú  navrhujem aby bola vymenovaná za riaditeľku, prešla určitou skúškou, skúsenosť 
napovedá tomu, že má predpoklady a bude  dobrou riaditeľkou, rešpektujem výsledok 
výberového konania 
 
JUDr. Kamenická – táto práca ma baví a napĺňa, ale bez podpory vedenia aj poslancov by to 
nemalo význam 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
16. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 
17. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom 

športoviska vo vlastníctve  Mesta Levoča z rozpočtu mesta na 
rok 2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na dotácie pre šport, tak ako je uvedené v materiály, 
MR trochu zmenila sumy 
 
p. Dunčko -  mrzí ma to rozdelenie, hovorím, že je to likvidačné nie len futbal, aj pre hádzanú, 
nesúhlasím s tým, no verím, že sa v máji dačo zmení, že bude zmena rozpočtu, a že sa dačo 
navýši, do futbalu prišli noví ľudia, bojujem aj za nich, lebo nebudú podmienky tu, pôjdu hrať 
na dediny, tam dávajú oveľa viac peňazí, individuálne športy sú dačo iné, ale toto sú 
kolektívne, masívne športy 
 
PaedDr. Majerský – to je pravda,  pripravíme  miernu úpravu  do MZ na máj, prosím aj 
vedúcu finančného  nech hľadá priestor,  určitú rezervu máme od nemocnice tých 6 tis. eur 
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pre viac klubov, no a možno nastane aj taká situácia, že bude veľa peňazí a málo hráčov, že sa 
to obráti, ja som za športy, také pre bežnú  dostupnosť 
 
p. Rosina –za hokejistov poviem, išli sme do  zimného štadióna, ale tých 1 500 eur je pre nich 
naozaj málo, nech sa im zvýši 
 
PaedDr. Majerský – ale bavíme sa o jednom družstve v súťaži, treba toto brať vážne 
 
Mgr. Babej V. – toto je široká téma, každý  má svoju pravdu, boli k tomu  štyri rokovania, 
boli dlhé, tvrdé, ale treba povedať  odkiaľ vziať  ďalšie peniaze? Našou úlohou je preferovať 
všetky športy,  nech sa hýbu, nech sa neflákajú, to áno, ale treba prijať s pokorou všetko, aj 
keď to je menej ako chceme 
- návštevnosť, každý šport má  svoje špecifikum, obce majú jeden šport, tak áno, dajú do 

neho všetko, ale  my máme rôzne druhy športov, 
- hlavná kontrolórka vám povie, že dotácie to nie je povinnosť mesta ale je to dobrá vôľa 

prispievať športovým klubom, a musí každý vyberať členské  príspevky, 
- ja budem rád, keď navýšime rozpočet v máji 
 
MVDr. Drahomirecký  - ja chcem poďakovať za perfektne upravené trate na bežky, kopu ľudí 
tam je, aktívne z celého okolia, pochvaľovali si to 
 
PaedDr. Majerský – našli sme spôsob ako financovať aj toto stredisko, náš právnik našiel  
cestu – viaceré obce prispejú na rozvoj tejto aktivity, bude to spolupráca, nie je to v našom 
katastri, združenie vytvoríme,  
- mesto nemôže ťahať celý klub, taký klub je odsúdený na zánik 
 
PaedDr. Repaský – tak trebalo navýšiť celkovo  na šport, treba tam dať 80 tis.eur, a získať aj 
tie 2% z dane na tento účel 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 



43 
 

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 

 
18. Návrh na zvolenie člena komisie športu a mládeže 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na voľbu člena športovej komisie, Ing. Martina 
Závackého 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
19. Školská samospráva – odvolanie a delegovanie zástupcov 

mesta do RŠ MŠ ul. Železničný riadok 3, Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na odvolanie a na delegovanie členov rady školy MŠ 
Železničný riadok, súvisí to so  vznikom elokovaných MŠ,  musí mať  teraz 11 členov podľa 
vyhlášky, za zriaďovateľa treba 4 členov, bude už iba jedna rada školy, ostatné zanikli na MŠ, 
- odvolávame súčasných členov PaedDr. Repaského a PhDr. Viru,  
- delegujeme nových členov PhDr. Viru, Bc. Komaru, MVDr. Drahomireckého, JUDr. 

Budziňákovú 
 
PaedDr. Majerský – prešlo  to cez školskú komisiu, aj MR 
- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Školská samospráva – odvolanie zástupcov mesta do RŠ MŠ, Ul. Železničný 

riadok 3, Levoča 
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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 
          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 

 
20. Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska 

SCŠPP a SCPPP, ČSA 33, Spišský Hrhov , do siete škôl 
a školských zariadení SR 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
p. Lorko -  chcem oznámiť, že táto vec sa týka mojej manželky, preto ja nebudem hlasovať 
 
RNDr. Gerčáková –  centrum psychologickej poradne požiadalo mesto o súhlas so zaradením 
do siete škôl,  z dôvodu presťahovania poradne z Kláštorskej ul. na Probsnerovú  
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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. 



45 
 

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 

 
21. Návrh cenníka poplatkov za krátkodobý prenájom 

nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
JUDr. Kamenická – predkladám  cenník krátkodobých prenájmov, zmeny  
- ide o paušálne zvýšenie položiek o 15%, 
- ale ani tieto ceny nepokryjú  réžijné náklady, 
- začíname preto  iba 15%,  
- oproti MR  sú v cenníku malé zmeny, nakoľko bezprostredne po zasadnutí MR  prišla 

nová informácia, že sa  sprístupní veža, a v rámci toho je  pripravený marketingový ťah, 
že na  zakúpenej vstupenke do veže bude zahrnutý aj voľný vstup do múzea špeciálneho 
školstva aj do galérie, z toho dôvodu   ponechávame vstupné aj do galérie, aby to nebolo 
kontraproduktívne, myslíme, že turisti ktorí prídu do veže tak už sa zastavia aj  v galérii, 

- čo sa týka cenníka knižnice, zostáva bez navyšovania, 
- hnuteľný majetok –pódium, sme doteraz  nemohli prenajímať, bola tam podmienka, táto 

lehota už skončila,  teraz už môžeme prenajímať 
 
MVDr. Drahomirecký -  píšete tu, že ani  toto navýšenie nepokryje náklady, tak sa pýtam, 
o koľko by  to malo byť vyššie, aby  pokrylo náklady? 
 
JUDr. Kamernická – máme prepočet nákladov napr.  na 1 hod. kongresovej sály vychádza 
cena 161 eur, 
- terajšie ceny  odzrkadľujú čisto réžijné náklady 
 
PaedDr. Majerský – niektoré veci treba dotovať, aby človek nechradol na duchu 
 
p. Rosina – zvýšili sme už dane,  nestúpli náklady, iba v zime sú vyššie náklady 
 
JUDr. Kamenická – v lete je tam problém s teplom, treba  dobudúcna  investovať do 
klimatizácie 
 
Mgr. Rusnáčiková  - posledná kalkulácia vychádzala z roku 2011, je rok 20174, preto bolo 
potrebné prehodnotiť nákladovosť 
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JUDr. Kamenická – robila som si prieskum, napr. taký Studenec berie za sálu 500 eur, naša 
sála je iná kategória myslím, tak aby nebola doslova pre každého  kongresová sála, 
neadekvátne 
 
PaedDr. Majerský – tak či onak, aj tak budú ľudia hovoriť, že sme dvihli ceny, ale napr.  len 
oproti tomu Studencu sme lacnejší 
- ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
22. Projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej 

budovy, Hradby 2 Levoča“ 
23. Projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, 

NMP 48, Levoča“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková –je vyhlásená výzva, envirofond, rozhodli sme sa  uchádzať o dotácie na 
objekt Hradby 2 a budovu ZUŠ, 
- oprávneným žiadateľom môže byť aj príspevková organizácia, takže sa budú uchádzať 

TS, a mesto  na ZUŠ, výška je do 200 tis. eur, PD máme na Hradby, išlo by o výmenu  
strechy, zateplenie stien, okien, dverí, žiaľ nevyšlo už na doregulovanie sústavy, úspora 
musí byť 50%, 

- ZUŠ by bola iba  okná, dvere, zádverie, nemôžeme tam zatepľovať, úspora tiež musí 
výjsť, sú tu problémy s KPÚ – máme rokovania ešte, do výzvy pôjdeme do 30.6., aby sme 
stihli ešte VO 

 
MVDr. Drahomirecký – aká je šanca, že získame peniaze? 
 
Ing. Pitoráková – budeme sa snažiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  aj na rade školy sme podali tieto  informácie, 
- na tie historické budovy  sa cez operačný program životné prostredie  nedokážeme 

uchádzať, sme skončili, lebo také  typy budov nebudú spĺňať nikdy tie podmienky, preto  
využívame  štátny fond, náš zámer je ísť do toho a byť úspešný 
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Ing. Pitoráková – cez program životné prostredie  tam musia byť  náhradné zdroje použité, 
a to my v historických budovách nikdy nesplníme, envirofond je výhodný, je to prechodné 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 67 
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 
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T: ihneď                                      Z:  Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková  
          PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
24. Projekt „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster 

Pavol v histórii  svojich miest.“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Lazorová – ide o cezhraničný projekt, jedná sa o obnovu fontány 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

25. Správa  o činnosti MsP za rok 2016 
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Písomný materiál  tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Novák – písomná správa je rozsiahla, je rozdelená do viac oblastí, podľa zákona 
o obecnom zriadení 
 
PaedDr. Majerský -  iba jedno číslo zdôraznim, suma 63 725 eur je príjem za parkovné, oproti 
r. 2015 kedy bol výber  37 415 eur je to  nárast, aj za výber pokút  išli čísla  nahor, ale  
postupne by mali pokuty klesať a parkovné stúpať,  
- takže tá zmena parkovacej politiky prináša  pozitívum, ďakujem vám, že sme to vtedy 

riešili cez vlastnú organizáciu, 
- viem, že treba cez MsP ešte posilniť aj iné  činnosti, priority, aktivity, treba napredovať 
 
p. Rosina – ja len chcem poďakovať, za takú prehľadnú správu 
 
Ing. Babej J. – tento parkovací systém sa osvedčil, vidíme všetci, ale  je taká požiadavka od 
občanov,  že tá ½ hodinová možnosť  státia chýba, ľudia toto požadujú zaviesť, majú to aj 
okolité mestá,  treba uvažovať, 
- a problém na sídl. Západ, zákaz zastavenia  a potom sa odbočuje dole, a hneď je zasa  

značka zákaz zastavenia, autá začali stáť už aj v prvej časti, autobus má potom problém  
ísť, a nedá sa tým ľuďom dať ani pokuta, lebo hneď ďalší celý rad  áut stojí, čo je tiež na 
pokuty, rovnaké postupy by mali byť, záchytné parkovisko je nutné riešiť, lebo týmto my 
vlastne učíme ľudí nedodržiavať  predpisy, 

- ďalšia vec sú  psy, stúpol počet psov, a zber   extrementov je veľký problém, bolo by 
vhodné vidieť na sídlisku MsP, alebo  urobiť aj reláciu do mestskej TV 

 
p. Rosina – alebo skúsiť nejakou pozitívnou formou vplývať na ľudí, nejaký plagát 
 
p. Lorko – treba sa naozaj  seriózne zaoberať  extrementami, prísť s nejakým návrhom ako to 
riešiť 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 

 
26. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Rusnáčiková – písomnú správu ste obdržali,  je rozsiahla,  ak máte otázky nech sa páči 
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p. Lorko – chcem sa len opýtať ohľadom petícií,  či išli  im písomné  odpovede? 
 
Mgr. Rusnáčiková  - áno, odpoveď ide vždy, a novinkou  je, že tieto odpovede na petície sa 
všetky zverejňujú aj na webovej stránke mesta 
 
p. Rosina –chcem sa opýtať na tie detské jasle, a je tu uvedené že  inventarizačná komisia  
neprijala opatrenia, čo to znamená? 
 
Mgr. Rusnáčiková – to sú dve rôzne veci, čo sa týka kontroly v jasliach, boli tam nedostatky, 
nebol  vôbec prevádzkový poriadok, a nebola nájomná zmluva na užívanie priestorov, čiže 
prevádzkové náklady, treba zosúladiť  náklady  preneseného výkonu a originálnych  
kompetencií  ako sociálne služby občanom,  k tomu  bude  nová legislatíva, je to  jasličkový 
zákon, takže treba to všetko potom  zosúladiť, 
- druhá  vec sa týka kontroly mimoriadnej inventarizácie,  kde bolo konštatované, že dielčia 

inventarizačná komisia  ju vykonala, spracovala výsledky a predložila ich ústrednej 
inventarizačnej komisia, ktorá však  ďalej nekonala,  ani nepodala  výsledky pre MZ,  ale 
tieto výsledky sa dostali  až  ďalej do súhrnných  inventarizácií v budúcich rokoch, 
a exekutíva mesta ich priebežne plnila, takže ten novonájdený majetok  sa riešil 
a zaraďoval postupne 

 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
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 
 

Predaj pozemkov – garáže, sídl. Západ 
 
Mgr. Drahomirecký – takže predkladám vyhodnotenie  predložených ponúk , komisia 
spracovala tento súhrnný materiál, je tu  tabuľka výsledkov, kde je vyhodnotená každá 
doručená ponuka, je  v nej určené poradie záujemcov podľa najvýhodnejšej  ponuky,  sú 
medzi nimi viacerí, čo majú  aj viac pozemkov 
- v rámci  celkového vyhodnotenia, ostalo 10 neobsadených pozemkov 
 
PaedDr. Majerský – vidíme, že ľudia dali v Levoči za pozemok na garáž aj 60 eur/m2 
 
Ing. Babej J. -  chcem sa k tomu opýtať, či stále platí  to, že budú tie peniaze z predaja viazané 
na túto lokalitu na siete? 
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PaedDr. Majerský -  uznesenie také nemáme s viazaním,  hovorili sme že časť prostriedkov 
bude   investované do tejto lokality, ale nie celé 
 
Ing.Babej J. – teraz  sme mali 35 eur minimálnu sumu, ale predtým čo sme predávali, to bolo 
oveľa nižšia suma, ja som hovoril ľuďom, že preto je taká vyššia sume, že mesto  bude  robiť 
inžinierske siete z toho tam 
 
Mgr. Drahomirecký -  chcem ešte povedať, že  pri otváraní obálok sme zistili, že viacerí 
záujemcova dali svoju ponuku iba ako obyčajnú žiadosť, a vložili aj  zábezpeku, ale nedali  
návrh kúpnej zmluvy, tak títo ľudia  ostali  vyradení zo súťaže, 
- vyhlásená bola súťaž na konkrétne parcely, čiže  tie čo zostali  pozemky, bude  vyhlásená 

nová súťaž, a zrejme aj ešte stúpnu ceny 
 

**  Na konci zápisnice prikladáme úplne znenie vyhodnotenej VOS  na predaj pozemkov na 

garáže, podľa ktorej sú  spracované  nižšie  uvedené uznesenia, v triedení  : - komu boli 

pozemky pridelené, -  kto   bol  vyradení zo súťaže  - a kto  splnil  podmienky ale nedal 

najvhodnejšiu  ponuku 

 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
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 :  

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  
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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 
Levoča 42,00  966,00  21.02.2017  

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  
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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 Tarbajovú rod. 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 
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.   
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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 
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 
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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 a manž. 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 
 

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– 
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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 cenu 41 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 
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 
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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.   
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. m2 a 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 
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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. 19.1.1974 a 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 
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 
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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/m2   a 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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27. Interpelácie poslancov 
 
MUDr. Suráková  - ja len  chcem pochváliť  za skultúrnené toalety na MsÚ 
 
p. Rosina –problém parkovania na sídl. Rozvoj, bolo by asi vhodné  vyrezať nejakú  zeleň 
tam, aby bolo viac plôch na parkovanie 
 
PaedDr. Majerský – máme jeden plánovaný projekt, nová forma  oddychovej zóny aj 
parkovania v tejto lokalite 
 
MUDr. Ščurka -  chcem sa opýtať aký je stav  s HPZ? 
 
PaedDr. Majerský – ak všetko pôjde ako by sme chceli, tak jeden malý investor  by mohol 
byť reálny  
 

28. Záver 
 

Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 26. zasadnutie MZ.   
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský   ............................................... 

Mgr. Ladislav Ogurčák   .............................................. 

 
V Levoči dňa 23.2.2017 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
 PaedDr. Milan Majerský     PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga  
       primátor mesta        zástupca primátora 
 



parcelné

číslo

pozemku

výmera

pozemku

(m2) Meno a priezvisko navrhovateľa adresa navrhovateľa

cena

v € za m2
celková

cena v €

dátum

doručenia

návrh

zmluvy

OK

súhlas s

prepadnutím

zábezpeky

potvrdenie

o úhrade

zábezp.

poradie

uchádzačov

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

2868/212 23 Zdenko Fabián Trieda 1. mája 10, 052 01 Spišská Nová Ves 51,00 1 173,00 22.02.2017 2.

2868/212 23 Marek Kovalík Hradby 16, 054 01 Levoča 45,00 1 035,00 17.02.2017 3.

2868/212 23 Róbert Durst a manž. Štúrova 35, 054 01 Levoča 40,60 933,80 20.02.2017 4.

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 -

2868/213 23 Hanisková Ivana Francisciho 46, 054 01 Levoča 37,00 851,00 15.02.2017 -

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

2868/213 23 Zdenko Fabián Trieda 1. mája 10, 052 01 Spišská Nová Ves 51,00 1 173,00 22.01.2017 2.

2868/213 23 Marek Kovalík Hradby 16, 054 01 Levoča 45,00 1 035,00 17.02.2017 3.

2868/213 23 Mária Rumanová Francisciho 27, 054 01 Levoča 36,00 828,00 15.02.2017 5.

2868/213 23 Róbert Durst a manž. Štúrova 35, 054 01 Levoča 40,60 933,80 20.02.2017 4.

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 Michal Novák Francisciho 7, 054 01 Levoča 60,10 1 382,30 22.02.2017 1.

2868/214 23 Zdenko Fabián Trieda 1. mája 10, 054 01 Spišská Nová Ves 51,00 1 173,00 22.02.2017 2.

2868/214 23 Anton Pitoňák a manž. Pod vinicou 64, 054 01 Levoča 40,60 933,80 21.02.2017 3.

2868/214 23 Ing. Tomáš Vernársky a manž. Danišovce 13, Odorín / Czauczika 5, 054 01 Levoča 36,12 830,76 17.02.2017 4.

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

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

2868/215 23 Zdenko Fabián Trieda 1. mája 10, 054 01 Spišská Nová Ves 51,00 1 173,00 22.02.2017 2.

2868/215 23 Ing. Tomáš Vernársky a manž. Danišovce 13, Odorín / Czauczika 5, 054 01 Levoča 37,12 853,76 17.02.2017 4.

2868/215 23 Anton Pitoňák a manž. Pod vinicou 64, 054 01 Levoča 40,60 933,80 21.02.2017 3.

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 Michal Novák Francisciho 7, 054 01 Levoča 60,10 1 382,30 22.02.2017 1.

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

2868/216 23 Mário Novák Francisciho 7, 054 01 Levoča 42,00 966,00 21.02.2017 2.

2868/216 23 Róbert Durst a manž. Štúrova 35, 054 01 Levoča 40,60 933,80 20.02.2017 3.

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 -

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

2868/217 24 Marek Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00 984,00 20.02.2017 2.

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

2868/218 24 Alan Krajňák Francisciho 21, 054 01 Levoča 40,00 960,00 17.02.2017 4.

2868/218 24 René Schustrik a manž. Francisciho 3, 054 01 Levoča 42,00 1 008,00 20.02.2017 2.

2868/218 24 Marek Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00 984,00 20.02.2017 3.

2868/219 24 Alan Krajňák Francisciho 21, 054 01 Levoča 40,00 960,00 17.02.2017 4.

2868/219 24 Oľga Košičová Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00 984,00 20.02.2017 2.

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

2868/219 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00 984,00 21.02.2017 2.

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

2868/220 24 Oľga Košičová Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00 984,00 20.02.2017 2.

2868/220 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00 984,00 21.02.2017 2.

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

2868/221 24 Dušan Babej Francisciho 39, 054 01 Levoča 37,50 900,00 22.02.2017 3.

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

2868/221 24 Peter Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00 984,00 20.02.2017 2.

2868/221 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00 984,00 21.02.2017 2.

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 Dušan Babej Francisciho 39, 054 01 Levoča 37,50 900,00 22.02.2017 3.

2868/222 24 Peter Kočiš Francisciho 24, 054 01 Levoča 41,00 984,00 20.02.2017 1.

2868/222 24 Eduard Mrúz Špitálska 40, 054 01 Levoča 41,00 984,00 21.02.2017 2.

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

2868/223 23 0,00 

2868/224 23 Michal Hric a manž. Francisciho 46, 054 01 Levoča 40,00 920,00 17.02.2017 1.

2868/225 23 Dominik Parobeček Francisciho 28, 054 01 Levoča 40,80 938,40 03.01.2017 1.

2868/225 23 Miroslav Bláhovský a manž. Francisciho 46, 054 01 Levoča 40,00 920,00 17.02.2017 2.

2868/226 23 Ivan Pitoňák a manž. Francisciho 20, 054 01 Levoča 38,00 874,00 16.02.2017 2.

2868/226 23 Ľubomír Tarovský a manž. Czauczika 9, 054 01 Levoča 52,20 1 200,60 21.02.2017 1.

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

2868/227 23 Ivan Pitoňák a manž. Francisciho 20, 054 01 Levoča 38,00 874,00 16.02.2017 2.

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

2868/228 23 Stanislav Prox a manž. Pri strelnici 7, 054 01 Levoča 43,00 989,00 20.02.2017 2.

2868/229 23 Peter Suchý a manž. Francisciho 48, 054 01 Levoča 37,00 851,00 10.02.2017 3.

2868/229 23 Dávid Kysela Francisciho 28, 054 01 Levoča 39,00 897,00 16.02.2017 2.

2868/229 23 Stanislav Prox a manž. Francisciho 18, 054 01 Levoča 41,00 943,00 21.02.2017 1.

2868/230 23 Stanislav Prox a manž. Francisciho 18, 054 01 Levoča 41,00 943,00 21.02.2017 1.

2868/231 23 0,00 

2868/232 23 Pavol Pastorek a manž. Francisciho 22, 054 01 Levoča 37,00 851,00 21.02.2017 1.

2868/233 23 Matúš Kubinský Francisciho 36, 054 01 Levoča 35,50 816,50 14.02.2017 1.

2868/234 23 Stanislav Olejník a manž. Greshika 4, 054 01 Levoča 36,00 828,00 13.02.2017 1.

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

2868/234 23 František Ondruš Lúčna 29, 054 01 Levoča 36,00 828,00 20.02.2017 2.

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 -

2868/235 23 Štefan Diňa a manž. Greshika 3, 054 01 Levoča 36,00 943,00 09.02.2017 1.

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

2868/236 23 Koperdák František a manž. Czauczika 10, 054 01 Levoča 40,20 924,60 16.02.2017 1.

2868/236 23 Vladimír Smik Francisciho 36, 054 01 Levoča 35,50 816,50 14.02.2017 2.

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

2868/237 23 0,00 

2868/238 23 0,00 

2868/239 23 0,00 

2868/240 23 0,00 

2868/241 23 Ján Košík a manž. Francisciho 19, 054 01 Levoča 37,00 851,00 21.02.2017 1.

2868/242 23 Farkašovský Marián Francisciho 48, 054 01 Levoča 42,00 966,00 18.01.2017 1.

2868/242 23 Igor Šurc Francisciho 19, 054 01 Levoča 40,00 920,00 15.02.2017 2.

2868/243 23 0,00 

2868/244 23 0,00 

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 Stanislav Kočiš a manž. Francisciho 38, 054 01 Levoča 42,00 966,00 21.02.2017 1.

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

vyhodnotenie návrhov kúpnych zmlúv - OVS na predaj pozemkov na výstavbu garáží, lok. sídl. Západ

= celková tabuľka =



2868/248 23 Miroslav Jakubek Športovcov 5, 054 01 Levoča 35,51 816,73 22.02.2017 2.

2868/248 23 Stanislav Kočiš a manž. Francisciho 38, 054 01 Levoča 42,00 966,00 21.02.2017 1.

2868/249 23 Miroslav Jakubek Športovcov 5, 054 01 Levoča 35,51 816,73 22.02.2017 1.

2868/250 23 Miroslav Jakubek Športovcov 5, 054 01 Levoča 35,51 816,73 22.02.2017 1.

2868/251 23 Štefan Švancár a manž. Francisciho 17, 054 01 Levoča 41,50 954,50 20.02.2017 1.

2868/252 23 Štefan Švancár a manž. Francisciho 17, 054 01 Levoča 41,50 954,50 20.02.2017 1.

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

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

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

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

2888/470 23 Miroslav Tomiskin Czauczika 1, 054 01 Levoča 35,51 816,73 22.02.2017 3.

2888/470 23 František Koperdák a manž. Czauczika 10, 054 01 Levoča 37,20 855,60 16.02.2017 2.

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

2888/471 23 Lukáš Novogurský a manž. Francisciho 46, 054 01 Levoča 37,00 851,00 16.02.2017 3.

2888/471 23 Miroslav Tomiskin Czauczika 1, 054 01 Levoča 35,51 816,73 22.02.2017 4.

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

2888/471 23 Filip Dravecký Francisciho 27, 054 01 Levoča 51,07 1 174,61 17.02.2017 2.

2888/472 23 Lukáš Novogurský a manž. Francisciho 47, 054 01 Levoča 37,00 851,00 16.02.2017 2.

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

2888/473 23 Eva Ondrejková Francisciho 23, 054 01 Levoča 40,00 920,00 03.02.2017 2.

2888/473 23 Peter Sminčák a manž. Francisciho 47, 054 01 Levoča 36,10 830,30 10.02.2017 3.

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

2888/474 23 Peter Čarnoký a manž. Za Sedriou 56, 054 01 Levoča 36,10 830,30 10.02.2017 2.

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

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

2888/475 23 Peter Čarnoký a manž. Za Sedriou 56, 054 01 Levoča 36,10 830,30 10.02.2017 2.

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

2888/476 23 Peter Čarnoký a manž. Za Sedriou 56, 054 01 Levoča 36,10 830,30 10.02.2017 2.

2888/476 23 Róbert Rímsky Czauczika 2, 054 01 Levoča 42,20 970,60 09.01.2017 -

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

zapísal: Mgr. Martin Drahomirecký, 23.02.2017 18:31

členovia komisie: priemerná cena (v eur / m2) 46,34 €

príjem spolu (v eur) 44 144,07 €

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga

PhDr. Ľubomír Vira

JUDr. Lýdia Budziňáková

Mgr. Dana Rusnáčiková

Mgr. Martin Drahomirecký
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