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Mestská rada v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 20 

z 20. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  19.apríla 2017 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

Hl. za  4 proti  0 zdr0 
 
MR schvaľuje program rokovania MR s doplnením. 
 T: ihneď        Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Overovatelia zápisnice 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:   p. Miroslav Čurilla, Mgr. Vladimír Babej. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
   
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia MR.  
T: ihneď           Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie informáciu o stave kriminality na území mesta Levoča podľa 
predloženého  materiálu. 
T: ihneď                               Z:  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Správa o činnosti spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie správu o činnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016 podľa 
predloženého  materiálu. 
T: ihneď           Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň s r.o. Levoča za rok 

2016 
Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň s r.o. Levoča 
za rok 2016. 
T: ihneď                               Z:  PaedDr. Majerský, PhD.  
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS  Levoča za rok 2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za rok 2016. 
T: ihneď           Z:  JUDr. Kamenická 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Rozbor hospodárenia TS ML za rok 2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie Rozbor hospodárenia  TS ML  za rok 2016. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Minďaš 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:Správa  o výsledku inventarizácie k 31.12.2016 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie  na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2016 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:Záverečný účet mesta  

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v súlade s § 
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: prebytok   
rozpočtu  676 147,85 Eur. 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:Záverečný  účet mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2016 v celkovej 
sume  448 015,08 Eurnasledovne:  

a) 68 000 Eur  na účet rezervného fondu. 
b) 380 015,08 Eur  na účet investičného fondu. 

T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 12 
K bodu:Záverečný účet mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  Záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:  

Celoročné hospodárenie Mesta Levoča  za rok 2016 bez výhrad.   
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d 
mesta Levoča na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 



3 
 

T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 14 
K bodu:Použitie  prostriedkov investičného fondu 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 233 600 eur 
takto: 

Chodníky Pod vinicou 30 000 
Cesta ul. Okružná 25 000 
Prístupový chodník/schodisko 
Pod vinicou 

36 000 

MPV Plantáže 45 000 
MPV Cyklochodník 3 600 
ZUŠ - zateplenie 10 000 
ZUŠ - učebne 84 000 
  

 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Úver na rekonštrukciu Štúrovej ulice 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 
-     prijatie úveru  vo výške 233 160 eur za účelom financovania rekonštrukcie    
      Štúrovej ulice v Levoči 
- ručenie blanko zmenkou Mesta Levoča ako zabezpečovacieho prostriedku k 
prijatému úveru. 

T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-E 6678/5 – tr. tráv. porast, s výmerou 2485 m2 v podiele ½-ica, od 
Mareka Ondra, rod. Ondro, nar. 23.6.1987, bytom: M.R. Štefánika č. 1726/16, Levoča, pre 
mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky zastavané stavbou 
cykloturistického chodníka a za kúpnu cenu 2 eur/m2  za pozemky nezastavané cit. stavbou.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-C 6678/2 – ost. pl., s výmerou 2549 m2 v podiele ½-ica, od Zuzany 
Porebskej, rod. Ondrová, nar. 1.1.1983, bytom: J. francisciho č. 782/41, Levoča, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky zastavané stavbou 
cykloturistického chodníka a za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky nezastavané cit. stavbou.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 18 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu : 
a) nehnuteľnosti v lok. Ruskinovskej ulice v Levoči v katastrálnom území Levoča a to 
pozemku parc. č. KN-C 6417/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 409 m2 zapísaného na liste 
vlastníctva č. 7725 k. ú. Levoča; 
b) rozostavanej stavby obslužnej komunikácie, nachádzajúcej sa na pozemku uvedenom 
v bode a);  
c) stavebného objektu verejného osvetlenia v nefunkčnom stave, nachádzajúcom sa na 
pozemku uvedenom v bode a) pozostávajúceho zo štyroch kusov stĺpov a troch kusov 
svietidiel; 

a to od:  
1. Slávky Škreptáčovej, r. Jendričákovej, nar. 26.05.1976 a Michala Škreptáča, r. Škreptáča, 

nar. 18.07.1975; obaja trvale bytom Ruskinovská 3030/14, Levoča, SR v podiele 2/20-iny; 
2. Ing. Jozefa Jurča, rod. Jurča, nar. 25.05.1966 a Ing. Marty Jurčovej, rod. Kolárskej, nar. 

29.07.1974; obaja trvale bytom Ruskinovská 3139/13, Levoča, SR v podiele 1/20-ina; 
3. MUDr. Martina Hlubeka, rod. Hlubeka, nar. 25.10.1970 a MUDr. Andrey Hlubekovej, rod. 

Štullerovej, nar. 24.01.1971;obaja trvale bytom Ruskinovská 3292/10, Levoča, SR; 
v podiele 1/20-ina; 

4. Štefana Krestiana, rod. Krestiana, nar. 25.03.1956, trvale bytom Česká 2570/2, Sp. Nová 
Ves, SR v podiele 1/20-ina;  

5. Antona Jezerčáka, rod. Jezerčáka, nar. 11.06.1967, trvale bytom Ruskinovská 3397/8, 
Levoča, SR a Mgr. Eleny Jezerčákovej, rod. Petriskovej,  nar. 22.06.1969; trvale bytom 
Vysoká 423/69, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina; 

6. RNDr. Mareka Chmelíka, PhD., rod. Chmelíka, nar. 09.09.1980 a Mgr. Soni Chmelíkovej, 
rod. Gondovej, nar. 29.03.1983, obaja trvale bytom Ruskinovská 3353/6, Levoča, SR;v 
podiele 1/20-ina; 

7. Mgr. Jána Lazora, rod. Lazora, nar. 30.09.1974, trvale bytom Ruskinovská 3323/4, 
Levoča, SR;v podiele 1/20-ina; 

8. Petra Kedžucha, rod. Kedžucha, nar. 14.03.1980, a Mgr. Márie Kedžuchovej, rod. 
Kamenickej, nar. 05.07.1980, obaja trvale bytom Ruskinovská 3442/2, Levoča, SR; 
v podiele 1/20-ina; 

9. Ing.Jozefa Labudu, rod. Labudu, nar. 31.01.1984, trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, 
SR; v podiele 2/20-iny; 

10. Mgr. Michaely Bendíkovej, rod. Kašperovej, nar. 17.08.1983 a Róberta Bendíka, rod. 
Bendíka, nar. 14.12.1981, obaja trvale bytom Ruskinovská 3403/16, Levoča, SR; v podiele 
1/20-ina; 

11. HaywardTracySarah, rod. Hayward, nar. 07.10.1970, trvale bytom UptonRoad 59, 
Powick, Worchester, Veĺká Británia; v podiele 1/20-ina; 

12. Bc. Lucie Stoklasovej, rod. Baluchovej, nar. 28.02.1979 a Mareka Stoklasu, rod. 
Stoklasu, nar. 19.05.1977, obaja trvale bytom Ruskinovská 3380/12, Levoča, SR;v podiele 
1/20-ina; 

13. PhDr. Jozefa Labudu, rod. Labudu, nar. 16.11.1950 a Eriky Labudovej, rod. Petříkovej, 
nar. 11.07.1957, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR;v podiele 1/20-ina; 

14. Ing. Miroslava Kulíka, rod. Kulíka, nar. 17.11.1979 a Mgr. Eriky Kulíkovej, rod. 
Labudovej, nar. 26.08.1980, obaja trvale bytom Potočná 778/14, Levoča, SR; v podiele 
1/20-ina; 

15. Evy Rokošnej, rod. Rokošnej, nar. 25.04.1948, trvale bytom Sabinovská 5052/27, Prešov, 
SR; v podiele 1/20-ina; 
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16. Mgr. Martina Bosáka, rod. Bosáka, nar. 06.10.1978, trvale bytom Ruskinovská 3317/3, 
Levoča, SR; v podiele 1/20-ina; 

17. Marcela Tomleina, rod. Tomleina, nar. 15.01.1984, trvale bytom Francisciho 1684/20, 
Levoča, SR a Lucie Tomleinovej, rod. Skaskovej, nar. 21.04.1987, trvale bytom V. 
Greschika 1739/3, Levoča, SR; v podiele 1/20-ina; 

18. Ing. Michaely CehlárovejDerfényiovej, r. Derfényiovej, nar.: 26.10.1983, trvale bytom 
Pribinova 25,Smižany, SR; v podiele 1/20-ina; 

pre mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 za kúpnu cenu 
celkom 1 euro. Obsahom kúpnej zmluvy bude:  
� záväzok mesta, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c), 

podľa svojich finančných možností v presne neurčenom čase vyvinie všetko úsilie 
potrebné    k realizácii stavby –„Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom – 
autorizovaným stavebným inžinierom; 

� záväzok mesta, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c),  
zabezpečí zimnú údržbu obslužnej komunikácie sám alebo prostredníctvom jeho 
organizácie na to zriadenej; 

� záväzok mesta, že po úplnom ukončení realizácie stavby: „Miestna komunikácia na 
Ruskinovskej ulici v Levoči“, zaradí túto komunikáciu do siete miestnych komunikácií; 

� právo predávajúcich uplatniť si spoločne a nerozdielne voči mestu nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty v sume 5 420 eur, v prípade, ak mesto nesplní svoj záväzok,  že po 
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy pod a), b), c), podľa svojich finančných 
možností v presne neurčenom čase vyvinie všetko úsilie potrebné    k realizácii stavby –
„Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom – autorizovaným stavebným inžinierom 
v lehote do 31.12.2018; 

� záväzok predávajúcich uhradiť všetky prípadné dlhy, ktoré z akéhokoľvek právneho 
dôvodu viaznu na predmete kúpy pod a), b), c) ku dňu prevodu vlastníckeho práva na 
mesto; 

� záväzok predávajúcich uhradiť všetky prípadné dlhy, ktoré vzniknú na predmete kúpy pod 
a), b), c) po prevode vlastníckeho práva na mesto z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktorý 
nastal pred prevodom vlastníckeho práva na mesto. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:  Zrušenie uznesenia a rozhodnutia primátora mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ zrušiťuznesenie z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného 
dňa 24. februára 2016, ktorým pod č. 18/5 bol schválený predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. 
Starého futbalového ihriska v k. ú. Levoča, t.j. pozemokparc. č. KN-C 8003/1 -zast. pl. a nádv., 
s výmerou   3 607 m2, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a ktorým boli schválené aj kritériá predaja, 
z dôvodu, že do dnešného dňa nebola doručená mestu žiadna ponuka na kúpu cit. pozemku. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zrušenie uznesenia a rozhodnutia primátora mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča Primátorovi mesta Levoča zrušiť rozhodnutie Primátora mesta v Levoči č. 
sek/19/62 z 14.02.2017, ktorým bolo schválené pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 4, 
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nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 3381, na adrese Potočná č. 38 v Levoči, 
pre p. p. Ľubicu Gernátovú, nar. 12.02.1976, trvale bytom J. Francisciho č. 33, Levoča, na 
dobu určitú – 3 roky. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Anne Kašperovej,nar. 05.05.1968, trvale bytom J. Francisciho č. 32,  
Levoča, na dobu určitú - 3 roky, z dôvodu neprevzatia  nájomného bytu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  3/5 väčšinou všetkých poslancovpredaj pozemku parc. č. KN-C 
1392 - záhrada s výmerou 135 m2 v lokalite ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča pre 
Mariana Lesňáka, rod. Lesňáka, nar. 20.02.1973, trvale bytom G. Haina 1178/17, 054 01 
Levoča za kúpnu cenu 14 eur/m2 stanovenú podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, zníženú o 30% v súlade s Článkom 
17 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení pre 
značnú svahovitosť pozemku a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že: 

� žiadateľ v minulosti nadobudol pozemok darovaním od svojho otca Tibora Lesňáka; 
� rozhodnutím Okresného súdu v Poprade bol predmetný pozemok vrátený do vlastníctva 

Mesta Levoča; 
� žiadateľ sa v záujme nepredĺžovania trvania súdneho sporu vzdal odvolania voči 

rozhodnutiu Okresného súdu v Poprade; 
� žiadateľ má záujem nadobudnúť vlastníctvo k predmetnému pozemku za štandardných 

podmienok, stanovených Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom Mesta Levoča; 
� predmetný pozemok je značne svahovitý a Mesto Levoča ho nepotrebuje na plnenie 

svojich úloh; 
� žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností (pozemkov), na ktorých plánuje 

v budúcnosti realizovať výstavbu rodinného domu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy 
........................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
....................................., 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 predajnehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. 
Levoča a to pozemkuparc. č. KN-C .............. - ost. pl., s výmerou .......... m2, pretože návrh 
kúpnej zmluvy spĺňa 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. 23 
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K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 
Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ schváliť  predajnehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ k. ú. 
Levoča a topozemku:  
-   parc. č. KN-C .............. - ost. pl. a nádv., s výmerou ......... m2, pre 
................................................, nar. (IČO): ......................., bytom (so sídlom): 
..............................., za kúpnu cenu ..............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.   
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ  zobrať na vedomie, že návrh kúpnej zmluvy 
........................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
..................................... nespĺňal 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. 25 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ odmietnuť návrh kúpnej zmluvy ........................................................, 
nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): ..................................., pretože tento návrh 
kúpnej zmluvy nie je pre mesto Levoča najvhodnejší.  

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj nehnuteľnosti lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča a to: 
pozemok parc. č. KN-C 3772/51 – zast. pl., s výmerou 141 m2,v celosti a pozemok parc. č. 
KN-C 3772/17 – zast. pl., s výmerou 290 m2, v podiele ½-ica, pre Viliama Banga, rod. 
Bango, nar. 20.12.1960, trvale bytom Lev. Lúky č. 43, Levoča, za kúpnu cenu 10 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 KN- C 3772/51 je zastavaný stavbou rodinného domu 
vo vlastníctve nadobúdateľa a pozemok parc. č. KN-C 3772/17 je priľahlý - dvorná časť 
 hlavnej stavbe . 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , 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 
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predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – 
orná pôda, s výmerou 676 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 apríl 2017. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 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 ........................., za kúpnu cenu .............., 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. 29 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 10 z 24.zasadnutia MZ konaného dňa 20.10.2016, 
ktorým bol schválený predaj   pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. 
č. KN-C 2756/4 – orná pôda, formou obchodnej verejnej súťaže a to tak, že tento pozemok 
bude na podklade geometrického plánu rozdelený na dva pozemky, jeden s výmerou cca 300 
m2 a druhý s výmerou cca 676 m2  a  podmienky súťaže. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná 
- parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a 
schváliť  tieto podmienky súťaže: 
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

účet mesta; 
c) súhlas  navrhovateľa 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; 
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d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c); 
- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa 
schváleného harmonogramu zasadnutí MZ na rok 2017; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Poľná“ 
a s poznámkou      „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy 
MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 
Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov 

len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi 

na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh 
prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. 
KN-C 3777/91 – zast. pl. a nádv., s výmerou 80 m2 ; oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 13/2017, vyhotoveného dňa 30.03.2017 p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 
33063826 z pozemku parc. č. KN-E 3780 – orná pôda, s výmerou 1 791 m2   k. ú. Levoča,  vo 
vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, 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. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná stavbou vo vlastníctve kupujúceho a to prístavbou k stavbe s. č. 1075, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3780/5 zapísanej na liste vlastníctve č. 6642 k. ú. 
Levoča na kupujúceho v celosti a a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, nakoľko sa nachádza  
v bezprostrednom susedstve stavby.   
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. 
Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. KN-C 2888/478 – zast. pl. a nádv., s výmerou 206 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-10/2017, vyhotoveného dňa 
05.04.2017 Vladimírom Čechom – GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom podnikania J. 
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Francisciho 1729/28, 054 01 Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 120 472 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 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: 
o požadovaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 

ktorých žiadatelia sú bezpodieloví spoluvlastníci; 
o jeho predaj žiadateľom umožní rozšíriť si záhradu; 
o požadovaný pozemok nie je vhodný na samostatné osobitné využitie; 
o v zmysle Územného plánu mesta Levoča požadovaný pozemok nie je plánovaný na 

využitie.     
 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť 
parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 150 m2, ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Jozefa Lagaňu, rod. Lagaňa, nar., 03.01.1966 a manž. 
Ing. Máriu Lagaňovú, rod. Baranovú, nar. 20.10.1961, obaja trvale bytom V. Greschika 
1329/9, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie 
geometrického plánu zabezpečia menovaní na vlastné náklady.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť 
parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 120 m2, ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Mariána Drusu, rod. Drusa, nar. 22.05.1954 a manž. 
Máriu Drusovú, rod. Kotorovú, nar. 27.01.1956, obaja trvale bytom Francisciho č. 1689/26, 
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie 
sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, 
nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie geometrického plánu 
zabezpečia menovaní na vlastné náklady.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť 
parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 130 m2, ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Ing. Petra Kamenického, rod. Kamenický, nar., 
14.11.1972 a manž. Máriu Kamenickú, rod. Surákovú, nar. 25.12.1974, obaja trvale bytom 
V. Greschika 3241/11, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že 
časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie 
geometrického plánu zabezpečia menovaní na vlastné náklady. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Zámena nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  0 zdr4  =  n e s c h v á l e n é 

MR neodporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zámeny pozemkov 
v lok. ul. Uhoľná k. ú. Levoča a to: časť pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka parc. 
č. KN-C 224/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá 
vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady (ďalej len „GP“) a stavbu chodníka, ktorých vlastníkom 
je mesto Levoča za časť pozemku parc. č. KN-C 186 – zast. pl. s výmerou podľa GP a časť 
pozemku parc. č. KN-C 187 – záhrada s výmerou podľa  GP (výmera spolu cca 29 m2), 
ktorých vlastníkom je žiadateľ, bez zapísanej ťarchy na LV, t.j. bez záložného práva 
v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava, medzi mestom Levoča, IČO:  IČO: 329321 
a žiadateľom Ing. Róbertom Novotným,nar.: 22.4.1969,  bytom: Lesná č. 7, Levoča, 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na časti zamieňaných pozemkov 
parc. č. KN-C 186 a parc. č. KN-C 187 po celej dĺžke okolo nového ohradového múra 
žiadateľ vybuduje chodník, ktorý odovzdá do vlastníctva mesta za cenu dohodou, rozdiel vo 
výmere zamieňaných pozemkov bude bez finančného vyrovnania a to v prospech mesta 
Levoča. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ vyhodnotiťa prijať návrh kúpnej zmluvy 
......................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
....................................., 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 predajnehnuteľnosti nachádzajúcej 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, postavenom 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, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli 
schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 26. zasadnutia 
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MZ v Levoči, konaného dňa 23.2.2017 pod č. 26/32 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. 38 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predajnehnuteľností, 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, postavenom 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, pre ................................................., nar. (IČO): ......................., bytom 
(so sídlom): ...................................., za kúpnu cenu ..............., 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. 39 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie, že návrh kúpnej zmluvy 
........................................................, nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): 
..................................... nespĺňal kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským 
zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 26. zasadnutia MZ v Levoči, 
konaného dňa 23.2.2017 pod č. 26/32 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na internetovej stránke mesta Levoča  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ odmietnuť návrh kúpnej zmluvy ........................................................, 
nar.: (IČO).........................., bytom (so sídlom): ..................................., pretože tento návrh 
kúpnej zmluvy nie je pre mesto Levoča najvhodnejší.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za   proti   zdr 
MR odporúča MZ schváliť  nadobudnutie pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na 
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 
35 919 001, parc. č. KN-C 8336/7 – zast. pl., s výmerou 6564 m2 a KN-C 8336/24 – zast. pl., 
s výmerou 3658 m2 pod stavebnými objektmi stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. 
úsek – SO 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180 – 13,500 D1 vľavo a SO 131-
00 Preložka poľnej cesty v km 13,500 D1, bezodplatným prevodomdo vlastníctva mesta 
Levoča, so sídlom: Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 



13 
 

          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Predaj hnuteľnej veci 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ...................... , 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 
predajšpeciálneho automobilu – hydraulickej plošiny typu: A 31 K, SUB, MP13-1: 
- inv. č. 0230015 – Avia, ev. č. LE 535 AH, rok obstarania 1983;  
- inv. č. 0290002 –TZ – vozidlo AVIA 31K LE 535 AH plošina (zhodnotenie zrealizované 
v r. 2002 –  výmena rámu výr. č. 35049     a oprava podvozku a nadstavby montážnej 
plošiny); 
pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči 
uznesením č. 24 z 25. zasadnutia MZ konaného dňa 15.12.2016  a podmienky súťaže 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci apríl 2017. 

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:  Predaj hnuteľnej veci 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  predajšpeciálneho automobilu – hydraulickej plošiny typu: 
A 31 K, SUB, MP13-1: 
- inv. č. 0230015 – Avia, ev. č. LE 535 AH, rok obstarania 1983;  
- inv. č. 0290002 –TZ – vozidlo AVIA 31K LE 535 AH plošina (zhodnotenie zrealizované 
v r. 2002 –  výmena rámu výr. č. 35049     a oprava podvozku a nadstavby montážnej 
plošiny); 
pre .................., za kúpnu cenu ................., 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. 44 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliťv súvislosti s realizáciou stavbypod názvom „Autobusová 
zastávka SAD Levočské Lúky“ (ďalej len „autobusová zastávka“)pre autobusovú linku 
Levoča - Levočské Lúky - Spišská Nová Ves, zriadenievecného bremena v prospech Mesta 
Levoča, IČO. 00 329 321, oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
Železníc SR, Bratislava, IČO: 31 364 501, povinného z vecného bremena, trpieťumiestnenie 
stavby autobusovej zastávkyv lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, na pozemku označenom novým 
parc. č. KN-C 7244/4 – zast. pl., s výmerou 189 m2 a pozemku označenom novým parc. č. 
KN-C 7244/5 – zast. pl., s výmerou 52 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 35/2013, vyhotoveného Ing. Petrom Garnekom dňa 6.3.2013 a úradne overeného dňa 
15.11.2013, od pozemku parc. č. KN-C 7244/1 – zast. pl., s výmerou 10 6855 m2 a ktorý je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1820, na vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice 
Slovenskej republiky, za jednorazovú odplatu vo výške 4 820 eur.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
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          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  0 proti  0 zdr4  =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ schváliť  zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in remv prospech p. 
Jozefa Ištoka, rod. Ištoka, nar. 28.07.1996, trvale bytom Levočské Lúky 53, 05401 Levoča, 
SR  - vlastníka pozemku parc. č. KN-C 3777/65 k. ú. Levoča, ako oprávneného z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča  ako povinného z vecného bremena trpieť 
prechod a prejazd  oprávneného z vecného bremena cez pozemok vo vlastníctve mesta 
Levoča, t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča – časť parc. č. KN-E  3777/1, 
v lok. Levočské Lúkyv k. ú. Levoča, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 33981302-
9/2017 vyhotoveného dňa 06.02.2017 Jánom Buríkom, IČO: 33981302, Nižné Repaše 39, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 17.02.2017 pod č. 
G1-49/17; 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.   
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 4, 
nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 38 v Levoči 
pre p. Milana Javorského, nar. 20.07.1976, trvale bytom Spišský Štvrtok, na dobu určitú – 3 
roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča, zmeny trvalého bydliska a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Prenájom priestorov 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou LEVONET, 
s.r.o. Námestie Majstra Pavla č. 38, 054 01  Levoča (IČO 36480983) na prenájom 
podkrovných priestorov v objekte s. č. 1, Námestie Majstra Pavla č. 1, Levoča formou 
priameho prenájmu podľa § 9a) ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších prepisov, za účelom umiestnenia a prevádzkovania zariadenia pre vysielanie 
internetového signálu, od 01.04.2017, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, 
výška nájomného 500 eur ročne. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 
zo dňa 27.02.2014, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. LEVOTEC 
s. r. o., Novoveská cesta 2848/40, 054 01 Levoča ako nájomcom, predmetom ktorého je 
úprava Článku XI. „Skončenie zmluvy“, ktorý sa nahrádza novým článkom v tomto znení: 

Článok XI 
Skončenie zmluvy 



15 
 

 

1. Táto Zmluva zaniká: 
a) dňom dohodnutým v písomnej dohode zmluvných strán, 
b) dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy Nájomcovi, 
c) dňom, v ktorom Nájomca ukončí alebo stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na účel 

ktorej užíva Predmet nájmu podľa tejto Zmluvy. 

2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z týchto dôvodov: 
a) Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s touto Zmluvou, 
b) Nájomca sa dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku 

vyplývajúceho mu z tejto Zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní, 
c) Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do užívania inej osobe v rozpore 

s touto Zmluvou, 
d) Nájomca opakovane poruší nepeňažný záväzok vyplývajúci mu z tejto Zmluvy, 
e) Nájomca vstúpi do likvidácie, 
f) na majetok Nájomcu je vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na 

majetok Nájomcu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, 
g) Nájomca vstúpi do reštrukturalizácie, 
h) bolo rozhodnuté o odstránení Predmetu nájmu alebo o zmenách Predmetu nájmu, 

ktoré bránia ďalšiemu užívaniu Predmetu nájmu Nájomcom, 
i) je tak dohodnuté v niektorom ustanovení tejto Zmluvy. 

3. Nájomca je povinný do 30 dní po zániku tejto Zmluvy odovzdať Prenajímateľovi Predmet 
nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie zodpovedajúce 
riadnemu užívaniu Predmetu nájmu v súlade s touto Zmluvou.  Ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak, odovzdaním Predmetu nájmu sa rozumie vypratanie všetkých 
hnuteľných vecí Nájomcu, odstránenie tabúľ, nápisov a oznámení Nájomcu, uvedenie 
Predmetu nájmu do pôvodného stavu, a odstránenie všetkých doplnkov, úprav a zmien 
vykonaných Nájomcom na Predmete nájmu. 

V prípade, ak Nájomca neodovzdá Predmet nájmu riadne a včas, je Prenajímateľ oprávnený 
uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške päťnásobku mesačnej 
sumy nájomného. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015 a Dodatku č. 2 zo 
dňa 17.12.2015 ostávajú nezmenené.  

T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ prijať ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy 
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schváliť nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
          PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zásady výberového konania mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MRberie na vedomie zásady výberového konania mesta Levoča, ktoré primátor mesta 
schválil dňa 13. 4. 2017 s účinnosťou od 1. 5. 2017. 
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T: ihneď                               Z: Ing. Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 10.7. 0 – sociálne služby:  

ZO Jednota dôchodcov Slovenska   200 € 
T: ihneď                               Z: RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť 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:  
a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča č. 
22/2015  

1. Tenis Club 92, Levoča  300 €  
2. Cyklo Spiš, Levoča   500 €  

b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 
22/2015  

1. LK Levoča  500 €  
2. TJ Štart Levoča  200 €  

T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mesta  schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 950 eur pre  Občianske združenie Levočský 
kreatívny spolok, Námestie Majstra Pavla č.2 v Levoči na materiálové výdavky – 
organizovanie výstav, kreatívnych dielní a táborov. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
 

MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1500 eur pre  Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla č.48 v Levoči na ubytovanie účastníkov za účelom realizácie 
spoločného koncertu dvoch zborov (Chorusminor, Spevácky zbor Vlastimil) z partnerských 
miest Levoča a Litomyšl v termíne 5.5.2017 - 8.5.2017 v priestoroch radnice v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre  Katolícku univerzitu 
v Ružomberku, Ul. Hrabovská 1A na pokrytie nákladov (vyhotovenie DVD záznamu 
z akcie, ubytovanie účastníkov, tlač materiálov) pri realizácii Medzinárodného festivalu 
„Musicasacra“ s termínom realizácie  22.-23.7.2017, miesto realizácie  Bazilika sv. Jakuba 
v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie - Spoločnosť 
na pomoc osobám s autizmom Levoča, Kláštorská 24/a na technickú prípravu podujatia 
AUTVENT 2017 s termínom realizácie 3.12.2017 v priestoroch Mestského divadla v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 

 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 700 eur pre Občianske združenie Modrý Peter, 
Potočná 22A v Levoči na tlač a väzbu za účelom vydania novely Ján Milčák – Rezbár 
a žobráci. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1200 eur pre Občianske združenie LEVOČSKÉ 
BABIE LETO, ul. Kláštorská 36 v Levoči na nájom a dopravu krídla za účelom realizácie 
Medzinárodného hudobného festivalu  v termíne 08.09.2017-12.09.2017 v priestoroch 
Mestského divadla. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Kláštor minoritov, Košická č.2 
v Levoči na prenájom priestorov, ubytovanie lektorov/prednášateľov za účelom realizácie 
19.ročníka Sympózia Kruciáty oslobodenia človeka. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 150 eur pre Gymnázium sv. Františka 
Assiského, Kláštorská 24, Levoča na cestovné účastníkov - Projekt partnerstva českých 
a slovenských cirkevných gymnázií  realizovaný v Levoči v termíne  apríl – jún 2017. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Jozefa Vaľka, Jozefa Czauczika 5, 
Levoča na materiálové vybavenie za účelom realizácie aktivít Malý piroh (29.4.2017), 
Megapiroh (15.7.2017) na verejnom priestranstve  Levoči, Sídlisko pri prameni. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  2 proti  1 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MRneodporúča  primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Jozefa Vaľka, Jozefa Czauczika 5, 
Levoča na materiálové vybavenie za účelom realizácie aktivity Deň deti v termíne 24.06.2017 
na verejnom priestranstve  Levoči, Sídlisko pri prameni. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  2 proti  1 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MRneodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Jozefa Vaľka, Jozefa Czauczika 5, 
Levoča na materiálové vybavenie za účelom realizácie aktivity Mikuláš v termíne 02.12.2017 
na verejnom priestranstve  Levoči, Sídlisko pri prameni. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže, spoločenstvo Pavol pri kláštore minoritov, Brezová 18/5, Spišská 
Nová Ves na pitný režim pre účinkujúcich, na výrobu a tlač plagátov a na nákup podporného 
technického zariadenia a materiálu za účelom realizácie aktivity Živý Betlehem v termíne 
25.12.2017 v priestore Kláštor minoritov, Košická 2 v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Dom Matice Slovenskej, Zimná 68, 
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Spišská Nová Ves a nákup cien víťazom (knihy, diplomy) za účelom realizácie 24. ročníka 
Šalianskeho Maťka – súťaž v prednese slovenskej povesti s miestom realizácie Základná 
škola Francisciho 11 v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Dom Matice Slovenskej, Zimná 68, 
Spišská Nová Ves na dopravu – vystúpenia kultúrnych telies - oslavy - J .M. Hurban na 
východnom Slovensku s termínom realizácie máj 20017 v Levoči. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča na prevoz výtvarných diel   za účelom realizácie aktivity 
„Bratislavský hrad – súborná autorská výstava výtvarných diel spojená s prezentáciou mesta 
Levoča v termíne 27.6.2017 do 21.07.2017“. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MRodporúča primátorovi mestaschváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Občianske združenie Levočan, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča na dopravu účastníkov  za účelom účasti žiakov 
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na Medzinárodnom festivale mládeže 
v Taliansku „Berceto 2017“ v termíne 22.7.2017 -04.08.2017. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre  Základnú školu, Francisciho 11, 
Levoča na dopravu Detského folklórneho súboru Venček za účelom účasti krajskej súťažnej 
prehliadky DFS v Raslaviciach v termíne 30.04.2017. 
T: ihneď                               Z:  Mgr. Lazorová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:Schválenie cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 

Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr0 
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MR odporúča MZ schváliť cenník pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 
Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                               Z: RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti 

Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 05 401 Levoča do siete 
škôl a školských zariadení od 1.9.2017 v zmysle § 18, ods. 7, písmeno k) zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

Hl. za  5 proti  0 zdr0 
 
MR odporúča MZvyjadriť súhlas so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti 
Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 05 401 Levoča do siete škôl a 
školských zariadení od 1.9.2017 v zmysle § 18, ods. 7, písmeno k) 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. 72 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác 

na stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – 
ukončenie reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou 
hodnotou zákazky 1 013 165,81 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác na 
stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie 
reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou hodnotou zákazky 1 013 
165,81 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 73 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča s 
predpokladanou hodnotou zákazky 519 506,24 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 519 506,24 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác 

na stavbu: „Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou 
zákazky 131 114,25 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: 
„Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114,25 eur 
(s DPH). 
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T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 75 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 
876,52 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rozšírenie 
učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, 
Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 876,52 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Modernizácia detského ihriska, Ulica Jána Francisciho, Levoča“, s 
predpokladanou hodnotou zákazky 18 859,31 eur (s DPH). 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Modernizácia 
detského ihriska, Ulica Jána Francisciho, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 18 
859,31 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 77 
K bodu:Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Levoča 

– mestská časť Závada, úprava miestnej komunikácie aprístupu ku kostolu – 
rekonštrukcia“ s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952,81 eur (s DPH) 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Levoča – 
mestská časť Závada, úprava miestnej komunikácie aprístupu ku kostolu – rekonštrukcia“ s 
predpokladanou hodnotou zákazky 9 952,81 eur (s DPH). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:Návrh na schválenie  obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: 

„Prestavba NMP v Levoči, II. etapa“ 
Hl. za  5 proti 0  zdr0 

MR odporúča MZ schváliťobstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba 
Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa“. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 79 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
 
MR  berie na vedomie  Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny 
a doplnky „Pri zimnom štadióne“ vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne 
spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294) 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 80 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
 
MR  berie na vedomie  výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ Okresným úradom v Prešove podľa § 25 stavebného 
zákona  ( stanovisko OÚ Prešov č OU -PO-OVBP1-2017/14372/28407 zo dňa 24.03.2017). 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZ súhlasiťs vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“, podľa § 22 
stavebného zákona. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 82 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
 
MR odporúča MZ schváliťpodľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán 
mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ spracovaný Ing. arch. Lukášom 
Sečkom, autorizovaným architektom SKA. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 83 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
MR odporúča MZuložiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a 
ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:  
1. zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom 

štadióne“ vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 
spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona, 

2. vyhotoviť o obsahu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom 
štadióne“, registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  

3. označiť dokumentáciu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom 
štadióne“ schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,  

4. uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ v zmysle § 28 
ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na stavebnom úrade v Levoči 
a na Okresnom úrade v Prešove.  

T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 
        PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 84 
K bodu:Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ 

Hl. za  5 proti 0  zdr0 
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MR odporúča MZ schváliťpodľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č..............., ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Levoča Zmeny a doplnky Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“ .  
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 85 
K bodu:Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 podľa 

priloženého návrhu. 
Hl. za  5 proti 0  zdr0 

MR odporúča MZ schváliť plán verejného obstarávania na rok 2017 podľa predloženého 
návrhu. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

        PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
 

Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  19.4. 2017 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
       primátor mesta  

 
 
 
 
 


