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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  17. júla 2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Mgr. Dagmar Spišská 
Ospravedlnení: MVDr. Drahomirecký Anton, Ing. Vilkovský Miroslav 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský, PhD.  privítal prítomných poslancov a otvoril                            
30. zasadnutie MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť a ospravedlnil  neprítomnosť 
poslancov: MVDr. Anton Drahomirecký, Ing. Miroslav Vilkovský. Navrhol členov návrhovej  
komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom 
podľa pozvánky, poslancov vyzval na možnosť doplnenia programu.  
 

p. Kravecová – mám tu pána suseda, ul. Predmestie, navrhujem doplniť program za 4. bodom 
– rekonštrukcia ul. Predmestie 

UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti 0  zdr  2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: : PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Ing. Ján Babej, 
Miroslav Dunčko  
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 14 proti  0 zdr  2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Mgr. Ladislav Ogurčák, MUDr. Martin Tkáč  
T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti 0  zdr  1  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej – doplniť program 
rokovania MZ  o bod „Rekonštrukcia ul. Predmestie.“  
 T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
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2. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 
a/ Chodník Pri podkove 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil. 
 
p. Kravecová – ku Lidlu sa dá prejsť okolo autobazáru 

 - ako sa dostanú tam ľudia, ktorí bývajú v bytovke pri Podkove? 

PaedDr. Majerský, PhD. – chodník bude verejný.  

 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kúpa a nájom nehnuteľností 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 2351/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2 

v lok. ul. Pri podkove v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
19/2017, vyhotoveného dňa 26.06.2017 Ing. Milošom Kršjakom – Data GEO, IČO: 
10767258, Sp. N. Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom 
dňa 28.06.2017 pod č. G1-189/17 z pozemku parc. č. KN-C 2351 – zast. pl. a nádv.,  
s výmerou 1 615 m2 k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1973 k. ú. Levoča, od 
Slovenskej republiky, správcu Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, IČO: 00003328 za kúpnu cenu 31,29 eur/m2 . 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kúpa a nájom nehnuteľností 
 

Hl. za 17 proti  0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. 
ul. Pri podkove: 
- časť parc. č. KN-C 2352/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 236 m2 ,  
- časť parc. č. KN-C 1074/15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 15 m2 ;  
označených geometrickým plánom č. 39/2017 vyhotoveným dňa 29.06.2017 Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637, Zimná 2547/107, Sp. N. Ves, parc. č. KN-C 2352/9 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 251 m2 ; 
- parc. č. KN-C 2351/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2  ; 

pre spoločnosť M&B – BAU, s. r. o. , IČO: 50 034 421, so sídlom Jamník 130, Liptovský 
Hrádok na účel realizácie stavby CHODNÍK „PRI PODKOVE“ V LEVOČI a to v súvislosti 
so stavbou „Obchodné centrum Levoča – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“, na 
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dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 

- zrealizovanie výstavby chodníka pre peších bolo podmienkou v zmysle stavebného 
povolenia mesta Levoča č.: SÚ 115/2909/2016/Dzá  zo dňa  03.02.2016, ktorým bola 
povolená realizácia stavby „Obchodné centrum Levoča – spevnené plochy – parkoviská 
a komunikácie“; 

- pozemky budú významne zhodnotené a výstavba stavby „CHODNÍK „PRI PODKOVE“ 
V LEVOČI“ prispeje k rozvoju mesta.  

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
b/ HK Spiš Indians 

PaedDr. Majerský, PhD. – máme tu predsedu klubu Spiš Indians Radoslava Kellnera a suseda 
pri zimnom štadióne p. Rosinu 

- priestor na diskusiu.  

p. Kravecová – minule som bola zaskočená, prečo neboli nominovaní žiaci za futbal na 
ocenenie, odpoveď bola, že sa o nich nikto nestará, nemajú ani šatne.  

PaedDr. Majerský, PhD. – máme podaný projekt, v suteréne bývalej budovy Kocky, mám 
prísľub a slovo od p . Kováčika zo SFZ, hovoril som to aj predsedovi klubu.  

p. Rosina – chlapské slovo sme tu už mali od p. Rudu 

- mám výhrady, že hokejisti majú 3 poschodia a futbalisti sa prezliekajú v maringotkách 
- vybudujme to naraz. 

PaedDr. Majerský, PhD. – neviem, či je správne porovnávať na chlapské slovo tieto dve mená 

- futbalistom chceme vybudovať šatne v suteréne budovy Kocky za cudzie zdroje.  

Mgr. Babej V. – je tu pán Kellner, nech povie viac 

- asi chce pozdvihnúť hokej.  
 

p. Kellner Radoslav – chodí k nám 130 detí 

- 90 ľudí je na dve šatne, je to málo, rodičia nevojdú do šatní 
- musíme spĺňať aj iné podmienky, ako napr. zranený hráč nemôže ísť do vykurovanej 

miestnosti, samostatná miestnosť pre trénerov 
- mám sľúbené peniaze na projektovú dokumentáciu, prekládku sietí 
- treba sa nám do vybudovania pustiť, detí nám pribúda.  
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Mgr. Babej V. – technicky tam nebude problém? 

PaedDr. Majerský, PhD. – nie, ale treba osloviť suseda, keď bude oslovený v stavebnom 
konaní.  

p. Rosina – prečo nepostavíte tieto šatne na inej strane? 

- toto nie je vhodný pozemok, je mokrý.  

p. Kellner Radoslav – iné miesto je smerom ku hlavnej ceste 

- možno narazíme na problém s hasičmi.  

p. Rosina – zdržím sa hlasovania.  

 

JUDr. Budziňáková – všade počúvam pozitívne ohlasy na činnosť Spiš Indians 

- je nutné, aby šiel do výstavby hokejový klub a nie mesto? 

 

PaedDr. Majerský, PhD. – jeden zo štatutárov hokejového klubu robí priamo na SZĽH.  

 

JUDr. Budziňáková – ako to bude zmluvne ošetrené? 

- sú to mestské priestory, teraz bude súkromný subjekt. 
 

PaedDr. Majerský, PhD. – už teraz Spiš Indians prepožičiava šatne grátis počas hokejových 
zápasov mestu.  

 

JUDr. Budziňáková – do budúcna, ak by hokejový klub zanikol, aby malo mesto aspoň 
predkupné právo.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – to bude súčasťou zmluvy.  

 

JUDr. Budziňáková – čo nebude v zmluve o budúcej zmluve, to sa už do zmluvy nedostane 

- je tu nedodržaný proces, potrebná je 3/5 väčšina pri hlasovaní a zverejnenie. 

PaedDr. Majerský, PhD. – takže to môžeme stiahnuť? 
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Mgr. Minďaš – potrebné, aby prebehlo stavebné konanie.  

 

JUDr. Budziňáková – otázka na p. Kellnera – či sú nejako dátumovo viazaní? 

- prečo je to na mimoriadnom MZ? 

 

p. Kellner Radoslav – my riešime právny vzťah k pozemku 

- budeme pravdepodobne odsunutí z 1. balíka dotácií do iného. 

 

JUDr. Papcun – aj tá druhá zmluva – konkrétna nájomná bude schvaľovaná v MZ 3/5 
väčšinou 

- ak to neprejde, padá to. 

JUDr. Budziňáková – nesúhlasím s týmto názorom.  

 

Mgr. Rusnáčiková – súhlasím s právnikom JUDr. Papcunom 

- ak by to bola už nájomná zmluva, musela by byť zverejnená.  

 

JUDr. Budziňáková – ale teraz podpíšeme už zmluvu o budúcej zmluve. 

 

JUDr. Papcun – ak dáme do uznesenia, že to bude prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Mgr. Drahomirecký – je to návrh zmluvy o budúcej zmluve 

- v prípade, ak získa HK Spiš Indians stavebné povolenie a dotácie, pôjde riadne do MZ 
nájomná zmluva.  
 

JUDr. Papcun – sú tam 4 podmienky – schválenie zmluvy o budúcej zmluve na tomto 
zasadnutí MZ, získanie právoplatného stavebného povolenia, získanie dotácie a schválenie 
nájomnej zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa na riadnom zasadnutí MZ 

- ak sa jedna nesplní, tak to padá.. 
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PaedDr. Repaský – najprv je potrebné dať dokopy legislatívne veci a pripraviť do najbližšieho 
MZ.  

PaedDr. Majerský, PhD. – všetko je riadne pripravené.  

 

PaedDr. Repaský – ide o cudzí subjekt, ktorý má 130 detí 

- potrebné to podporiť, každú športovú , či umeleckú činnosť.  

 

PaedDr. Majerský , PhD. – udelil slovo JUDr. Murínovi.  

JUDr. Ľubomír Murín –deti rastú, potrebujú sa prezliekať v šatniach 

- pri bode šport pred voľbami bolo 5 bodov, splnený je len jeden – dobudovanie 
tréningovej haly 

- ďalší bod bol rekonštrukcia budovy Kocky, splnil to však p. Kellner, nie mesto 
- podľa mňa je ideálne uzavrieť nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve, že 

v prípade ak Spiš Indians zanikne bez nástupcu, je povinný predať budovu mestu 
- v roku 2011 sa budova bývalých šatní predala p Rusnákovi a pritom slúžila verejnému 

záujmu 
- deti aj teraz trénujú letnú prípravu, potrebujú tie šatne.  

PaedDr. Majerský, PhD. – mesto splnilo aj bod dva – dobudovanie šatní, časť p. Kellner 
a časť mesto.  

 

JUDr. Papcun – pripomienky JUDr. Budziňákovej sú vecné 

- my sme to ošetrili tak, že teraz neschvaľujeme riadnu nájomnú zmluvu, ale iba zmluvu 
o budúcej zmluve s tým, že riadna nájomná zmluva sa bude schvaľovať na MZ po 
splnení zvyšných podmienok, o ktorých som hovoril predtým  

 

p. Čurilla – JUDr. Budziňáková vyjadrila odborný názor 

- urobil sa kus dobrej roboty, hokejový klub v tom pokračuje a robí ďalšie kroky 
k naplneniu 

- určite je správnejšie, aby to vybudovalo mesto 
- určite je lepšia pozícia pre mesto získať cudzie zdroje zo SZĽH ako súkromný subjekt. 

p. Dunčko – hala bola postavená ako tréningová 

- spĺňa podmienky na zápasy? 
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PaedDr. Majerský, PhD. – áno, maximálne však 80 divákov.  

 

p. Rosina – ako sa riešia parkovacie miesta? 

 

PaedDr. Majerský, PhD. – máme parkovacie miesta pred halou a hore na ceste, inak by nebola 
budova skolaudovaná.  

 

MUDr. Papcun – nikdy sa nebudú hrať 2 zápasy naraz.  

 

p. Kellner Radoslav – my sme sa sústredili na deti do 9. ročníka, aby nemuseli chodiť do 
SNV, PP a inde 

- chceme, aby mohli u nás rozvíjať svoje schopnosti 
- juniorský hokej už vyžaduje iné podmienky 
- momentálne chodia na zápasy rodičia, starí rodičia a už je tam cca 50 ľudí. 

 

Mgr. Ogurčák – plne podporujem činnosť hokejového klubu, je vidieť výsledky za p. 
Kellnerom 

- ak majú možnosť získať dotáciu, treba to podporiť.  

 

p. Kravecová – viac detí je z levočských škôl alebo okolia, 

 

p. Kellner Radoslav – z levočských škôl je 55 detí, teda asi polovica, paradoxne z dedín je 
lepšia dochádzka aj kondička 

- čo sa týka prepožičiavania šatní na zápasy, tak sme museli preložiť 40 výstroji do 
druhej šatne, čo bola robota na 5 hodín pre moju manželku 

- deti si tam nechávajú veci.  

PaedDr. Majerský, PhD. – aj zato vďaka 

- chceme pomôcť hokejovému klubu 
- pripravili sme to najlepšie ako sme vedeli 
- konzultovali sme to s právnikom a hlavnou kontrolórkou 
- som presvedčený, žeje to právne v poriadku.  
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kúpa a nájom nehnuteľností 
 
Hl. za 15 proti  0 zdr 1    nehl. 0 
 

MZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o nájme, predmetom ktorej je budúci 
nájom časti pozemku parc. č. KN-C 3240/9 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Levoča s výmerou 
cca. 300 m2 pre hokejový klub HK Spiš Indians, Pri podkove 5, 054 01 Levoča, IČO: 
42419981 na účel vybudovania šatní a zázemia pre svoju činnosť s tým, že podmienkami 
pre uzavretie zmluvy o nájme sú získanie právoplatného stavebného povolenia pre HK 
Spiš Indians na uvedený účel, získanie dotácie na uvedený účel z verejných rozpočtov 
a doloženie geometrického plánu na predmet nájmu, ktorý budúci nájomca zhotoví na 
vlastné náklady. Nájomné je určené na 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, 
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča. Prenechanie 
predmetu nájmu na uvedený účel do užívania nájomcovi bude v orgánoch Mesta Levoča 
schvaľované ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že ide o pozemok 
priľahlý k stavbe Tréningovej haly, ktorý je svojou polohou vhodný na uvedený účel, čím 
sa významným spôsobom zlepšia kapacitné možnosti a podmienky pre ďalší rozvoj 
činnosti hokejového klubu HK Spiš Indians. 

- T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

c/ VOS NMP 47 a Košická 8 

 

PaedDr. Majerský, PhD. – dnes ideme len schváliť podmienky verejnej obchodnej súťaže nie 
predávať objekty 

- predaj bude až následne 
- všetci ste obdŕžali pasport majetku a viete v akom stave je tých 19 budov vo 

vlastníctve mesta.  

p. Rosina – prečo vyrástol taký les v tých objektoch? 

- poškodzuje to objekty , je tam vlhko, narušenie muriva 
- prečo býva niekto v objektoch zdarma, prečo niekto býva za 41 eur/mesačne? 
- som silno proti tom, aby sa to predalo 
- riziko, že keď kúpi ten dom súkromník za vyše 200 tis. Eur a opravu si vyžaduje cca 

600 tis. Eur, tak kto dá 800 tis. Eur? 
- je viac možností, ako tie domy opraviť, aby sa v meste bývalo 
- mesto je ľudoprázdne 
- treba dať myšlienku, či nám to bolo treba predať. 
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PaedDr. Majerský, PhD. – sú 2 možnosti a tí, ktorí ich kúpia, tak ich zrekonštruujú, alebo 
mesto využije dotáciu a zoberie úver na rekonštrukciu 

- dotácie z programu Obnov si svoj dom nie sú veľké  
- mnohí podnikatelia, ale aj súkromné osoby vlastnia domy na námestí, aj moji rodičia, 

je to beh na dlhé trate 
- my sme dostali dotáciu a opravu strechy na Streleckú baštu, aj to len polovicu.  

 

Mgr. Babej V. – majetok, ktorý mi nepridá peniaze je potrebné dať preč 

- treba rozhodnúť, či ideme do opravy ako mesto, alebo to predáme a vyhlásime OVS 
- bol by hlúpy podnikateľ, ktorý by to kúpil za vyše 200 tis. Eur a nechal ďalej chátrať.  

p. Čurilla – tie možnosti už nemáme 

- ak peniaze, ktoré máme na pamiatky vo výške 500 tis. Eur sme dali účelovo na 
rekonštrukciu námestia na ďalšie tri roky tak ich nemáme 

- ale tie sú však určené na pamiatky 
- nebolo to myslené, že to má byť na rekonštrukciu námestia 
- dobrá poznámka od kolegu, že môžeme rozpustiť komisie, keď to tam nebolo 

predjednané.  

 

p. Rosina – sú to malé granty, ale dá sa to postupne 

- musíme dostať ľudí na námestie.  

 

JUDr. Ľubomír Murín –považujem za povinnosť vyjadriť sa k tomu ako nájomca 

- v januári tohto roku sme mali kontrolu z hygieny z Popradu 
- nevyužívané priestory v budove a nevykurujú , stena v pekárni má 40 stupňov, vedľa 

v miestnosti je – 20 stupňov, preto stena navlhla a začala plesnivieť, hrozila nám 
pokuta vo výške 1 000 eur 

- hygiena išla ku primátorovi a zástupcovi  
- iniciatíva bola zo strany mesta predať budovu 
- za posledných 6 rokov sa neinvestovalo do tejto budovy ani euro 
- mesto je podľa zákona povinné chrániť a zveľaďovať svoj majetok 
- došlo aj k porušeniu našej zmluvy, kde sa mesto zaviazalo, že priestor bude 

odovzdaný prevádzky schopným a aj udržiavaným 
- trváme na tom, by sa s tým niečo robilo 
- výška nájmov je 11 tis. Eur ročne 
- my máme podmienku v zmluve, že nemôžeme dať do prenájmu tretej osobe 
- vedľajší nájomca však má 
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- my nehovoríme, že to chceme kúpiť ale chceme, aby to mesto riešilo.  

PaedDr. Repaský – mesto je tu pre občana a nie občan pre mesto 

- ja sa chcem opýtať, či by ste za 156 tis. predali budovu NMP 47, lebo ja nie 
- dobrý hospodár musí zveľaďovať svoj majetok 
- tento dom mal byť zaradený do projektu ŠFRB a nejako z toho padlo 
- v Bardejove je taký istý dom prerobený a funkčný 
- nemali by sme sa unáhliť.  

JUDr. Ľubomír Murín – chceli sme aj priestory vedľa pekárne na advokátsku kanceláriu 

- sú však v dezolátnom stave 
- my v pekárni, ak sú 4 ľudia vo výrobe, už si zavadzajú 
- ak by sme aj niečo investovali, chceli by sme odpočet 
- tak sme prenajali priestory na l. Mäsiarskej od súkromníka, máme full komfort za 250 

eur/mesačne.  

p. Rosina – naše priestory niekto ponúka tretej osobe? 

- je to pravda? 

 

PaedDr. Majerský, PhD. – tak boli podpísané zmluvy ešte v minulom období 

- ja som tu ešte vtedy nebol.  
 

Mgr. Drahomirecký – nájomca Kvalita s.r.o. dala priestory do prenájmu ďalšej firme, tam, 
kde je záložňa.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – tá loptička je v hre, lebo ma o to požiadala skupina poslancov, aby 
som ju vrátil do hry 

- preto som dal tento návrh späť 
- prečo by to mesto nemohlo urobiť, aby bola budova funkčná.  

PhDr. Mgr. Cvoliga – keď sme robili pasport majetku, tak sme zistili, že príjem je 81 tis. Eur 
z prenájmu, to nepostačuje na veľké investície 

- za posledné roky sme sa nepohli ďalej 
- aj v iných budovách nás čaká investičný dlh, napr. budova MsKS kúrenie, strecha, 

kino – elektroinštalácia, kotolňa končí, potrebných 60 tis. Eur, budova radnice – 
kúrenie, tam  chceme poprosiť o spoluúčasť SNM 

- nie je to možno najlepšie riešenie, ale jediné, aby sme predali budovu A a investovali 
do budovy B 
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- ak budeme investovať do strechy a fasády, ale nie do vnútra, nájomcovia budú utekať 
- na NMP 43 máme projektovú dokumentáciu, musíme hľadať spôsoby financovania 
- každá budova potrebuje okolo 1 mil. eur, aby bola funkčná 

Ing. Babej J. – musíme si položiť otázku, kedy bude mať mesto peniaze nato, aby opravilo 
tieto budovy? 

- za 4-5 rokov spadnú, nájomcovia odídu 
- zvážiť, čo je výhodné pre mesto 
- ak mesto nebude mať najbližších 7 rokov peniaze na investície, budovy spadnú.  

Mgr. Drahomirecký – to je pasport vybraných objektov, je to uvedené aj v názve toho 
dokumentu. Nie sú tam zahrnutú školy, škôlky, kino, bytové domy. Čiže nie je to tak, že 
mesto má 19 objektov, z ktorých chce 2 predať. Tých objektov vo vlastníctve mesta je oveľa 
viac. 

 

p. Rosina – chýba nám tu Kláštorská 20, je tam nejaké vyjadrenie statika o streche.  

 

Mgr. Drahomirecký – to je napríklad jeden z objektov, ktorý sme nezahrnuli do pasportu. 
Tým ľuďom, ktorí bývajú na Kláštorskej 20 boli vypovedané zmluvy z nájmu bytu 

- nemali sme však pre nich náhradné bývanie 
- ide o 6 rodín, ktoré nemáme kde umiestniť 
- zároveň nemajú nárok na príspevok na bývanie od štátu, keďže nemajú nájomnú 

zmluvu 

p. Rosina –ale keď to spadne, bude to naša zodpovednosť 

- podobne ako s tým prípadom so stojiskom na smetné nádoby 
- keď to vie Banská Štiavnica, musíme aj my, Banská Štiavnica má 20 budov.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – nie všetky domy sú zrekonštruované v Banskej Štiavnici.  

 

JUDr. Ľubomír Murín – ako nájomca som mal výhrady k podmienkam súťaží 

- teraz sa budova predáva za 248 tis. Eur 
- prečo sa nevyšpecifikujú podmienky súťaže, že to musí byť Levočan, aspoň 5 rokov 

byť Levočan a inštitút spätnej kúpy, ak to nezrekonštruuje vlastník do 5 rokov.  

PaedDr. Majerský, PhD. – máme nový rokovací poriadok, p. Murín je  dotknutá osoba 

- vyzval p. Murína, či to chce dať ako občiansky návrh.  
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JUDr. Ľubomír Murín – áno, a ešte mám otázku na inštitút zábezpeky 

- unikajú informácie z bánk, alebo z radov zamestnancov mesta 
- v roku 2013 druhý záujemca už vedel výšku zábezpeky 
- mne trvalo asi 5 mesiacov, kým sa mi vrátili peniaze na účet, išlo o 16 tis. Eur.  

Mgr. Babej V. – podmienky levočan – nelevočan určite nemôžeme dať. 

 

JUDr. Ľubomír Murín – mám návrh na zrušenie zábezpeky 

- zabezpečiť inštitút spätnej kúpy pri nedodržiavaní rekonštrukcie do 5 rokov za tú istú 
kúpnu cenu.  

JUDr. Papcun – pán Murín otvoril kopec problémov, ktoré nevyriešime na tomto zasadnutí 
MZ 

- k podmienkam OVS máme k dispozícii stanoviská prokuratúry, odborníkov v oblasti 
samosprávy, docentov práva atď.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – návrh mesta je právne v poriadku? 

 

JUDr. Papcun – áno.  

 

p. Lorko – súhlasím s pánom doktorom 

- prečo zábezpeka vznikla? 

 

Mgr. Drahomirecký – zábezpeka je podmienkou predaja nehnuteľného majetku 

- na MZ sa otvárajú obálky a ak mesto príjme najvhodnejšieho záujemcu a on potom 
nekoná a nepodpíše zmluvu, je možnosť prepadnutia zábezpeky 

- nemyslím si, žeby unikli informácie z úradu, záujemca môže vložiť 50 % , ale aj 100% 
kúpnej ceny, preto sa nedá presne určiť, aká cena je v návrhu v zalepenej obálke 

- zároveň každý zamestnanec úradu podpisoval mlčanlivosť 
- teraz sme súťažili pozemky na výstavbu garáží, súťažilo sa férovo, neunikali žiadne 

informácie a zábezpeky boli neúspešným záujemcom vrátené najneskôr do 30 dní 
 

JUDr. Papcun – zábezpeka bola JUDr. Murínovi vrátená skoro po pol roku, ale išlo o prípad, 
kedy sa predávala nehnuteľnosť 3-krát.  
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Mgr. Drahomirecký – teraz je hlavným kritériom súťaže cena 

- do budúcna je zámer súťažiť aj filozofický zámer a účel , ale to sa nebude dať 
vyhodnocovať MZ.  

PaedDr. Repaský – navrhuje JUDr. Papcun zrušiť predaj? 

JUDr. Papcun – nie.  

 

Ing. Lisoňová – na základe podnetu občana sa musí hlasovať o poslaneckom návrhu.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – osvojuje si niekto ako poslanecký návrh  JUDr. Murína? 

- nikto, preto hlasujeme o pôvodnom návrhu.  

UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 11 proti  2 zdr 4    nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na 
Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2, t. č. 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 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 schvaľuje  tieto podmienky súťaže:  

a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 156 000 eur a to: ▪ stavby:     minimálne 
122 880 eur;  

            ▪ pozemku: minimálne   
33 145 eur; 

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

c) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať 
v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie 
a sprevádzkovať do piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 

d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie 
objektu; 

e) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad 
porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 

f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných 
nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 

g) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za 
kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 
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h) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že stavba je národná kultúrna pamiatka ku 
ktorej má zákonné predkupné právo štát a že mesto uzavrie s navrhovateľom kúpnu 
zmluvu po zániku tohto zákonného predkupného práva štátu;   

i) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že nebytové (obchodné) priestory na 1. 
nadzemnom podlaží sú užívané nájomcami a že navrhovateľ kúpou objektu vstupuje do 
práv a povinností prenajímateľa – mesta; 

j) 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; 

k) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude nákres – situácia s popisom plánovanej 
rekonštrukcie objektu, doklad o zložení zábezpeky na účet mesta, súhlas s prepadnutím 
zábezpeky v zmysle písm. j) týchto podmienok súťaže a u právnických osôb výpis 
z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

l) 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; 

m) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – NMP 47“ 
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; 

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

len so súhlasom mesta; 
q) 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; 

r) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
s) 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. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 12 proti 1  zdr   3 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Košickej ulice a to: stavby s. č. 72 (o. č. 8), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 893 – zast. 
pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 893 – zast. pl. a nádv., s výmerou 878 m2, t. č. 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 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 schvaľuje  tieto podmienky súťaže:  

a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 248 000 eur a to:  ▪ stavby:     
minimálne  214 400 eur;  
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                ▪ pozemku: minimálne    33 
600 eur; 

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

c) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať 
v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie 
a sprevádzkovať do piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 

d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie 
objektu; 

e) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad 
porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 

f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných 
nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 

g) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za 
kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 

h) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že stavba je národná kultúrna pamiatka ku 
ktorej má zákonné predkupné právo štát a že mesto uzavrie s navrhovateľom kúpnu 
zmluvu po zániku tohto zákonného predkupného práva štátu;   

i) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že nebytové (obchodné) priestory na 1. 
nadzemnom podlaží sú užívané nájomcami a že navrhovateľ kúpou objektu vstupuje do 
práv a povinností prenajímateľa – mesta; 

j) 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; 

k) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude nákres – situácia s popisom plánovanej 
rekonštrukcie objektu, doklad o zložení zábezpeky na účet mesta, súhlas s prepadnutím 
zábezpeky v zmysle písm. j) týchto podmienok súťaže a u právnických osôb výpis 
z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

l) 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; 

m) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – Košická 8“ 
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; 

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

len so súhlasom mesta; 
q) 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; 

r) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
s) 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 
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  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

d/ Ústav na výkon väzby Levoča  

JUDr. Budziňáková– v uznesení chýba 3/5 väčšina  

 

Mgr. Drahomirecký – v texte uznesenia to je, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ale 
v prvej vete doplníme tie 3/5. 

UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 16 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 

 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 1389/13 – 
zast. pl. a nádv. s výmerou 168 m2, oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1389/1 – ost. pl. 
s výmerou 23 467 m2 v lokalite sídl. Pri prameni, k. ú. Levoča na podklade Geometrického 
plánu č. 33981302-40/2017 na oddelenie pozemku p. č. 1389/13, vypracovaného Jánom 
Buríkom (IČO: 33981302) dňa 30.06.2017 pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nám. 
Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča, IČO: 738425, za kúpnu cenu vo výške 20,00 eur / m2, 
stanovenú v súlade s Článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento 
pozemok je pre kupujúceho nevyhnutný z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác na objekte 
v jeho vlastníctve (oprava a zateplenie fasády objektu). 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

e/ Vodovod Spišský Hrhov 

 

Mgr. Drahomirecký – ide o prípojku vodovodu cez „starú hrhovskú cestu“ od nepoužívaného 
vodojemu 

 

PaedDr.  Majerský, PhD. – obec Spišský Hrhov je odkázaná na pomoc Levoče 

- majú málo vody a málo kvalitnú 
- je na nás, aby sme rozhodli, či im vyjdeme v ústrety 
- ak by to neprešlo, museli by ísť cestou po súkromných pozemkoch, čo by bol zdĺhavý 

proces 
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- poslanci pri obecnom zastupiteľstve sa rozhodli, že nám dajú max. 10 tis. Eur 
- som zato, aby sme im pomohli, ide o pitnú vodu, nie o nejaký internet a pod. 

MUDr. Suráková – na minulom MZ bola predstavená suma 10 tis. Eur.  

PaedDr. Majerský, PhD. – áno.  

 

MUDr. Suráková – hovorili sme o navýšení.  

 

Mgr. Babej V. – je to jednorázová odplata? 

- upozorňoval som pred 2-3 rokmi nato, prečo sú také lacné pozemky 
- suma je nízka, by som navrhoval upraviť cenu. 

 
 

PaedDr. Majerský, PhD. – môžeš dať poslanecký návrh.  

p. Rosina – my nemáme správu z PVS, máme hlasovať o niečom, o čom nemáme potuchy.  

 

Mgr. Drahomirecký – vodojem na starej hrhovskej ceste, Levoča je z neho odpojená, 
v súčasnosti sa nevyužíva a PVS sa vyjadrila, že s tým zámerom súhlasí.  

 

p. Rosina – my nemáme začo opraviť cesty.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – môžeš dať poslanecký návrh.  

 

p. Rosina – nie, nech sa každý rozhodne sám.  

 

Ing. Babej J. – postoj obce by mal byť iný a solídny 

- zodpovedáme sa voličom 
- ten rezervoár je napojený na vodovod z Tepličky, v prípade poruchy hlavného , ten 

rezervár neviem, či by stačil zásobiť Levoču a Spišský Hrhov 

PaedDr. Majerský, PhD. – áno, stačil, bol som na rokovaní. 

- môžeme povedať že 10 tis. Eur teraz a ďalších 10 tis. Eur v ďalších 4 splátkach.  
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Ing. Babej J. – potrebné s nimi rokovať.  

Bc. Komara – uvediem príklad, ak sa občan Levoče žijúci v Odorici rozhodne vybudovať 
vodovod a pôjde po mestských pozemkoch, dáme cenu podľa VZN? 

- aká je podľa VZN? 

 

PaedDr. Majerský, PhD. – 15 eur/m2. 

 

JUDr. Budziňáková – voda je životne dôležitá, mal sa s tým niekto popasovať pri stavebnom 
povolení 

- právnicky si nemyslím, žeby sme na takýto prípad mali použiť ustanovenie zásad 
o verejnom záujme, to platí iba vtedy, ak ide o aktivity, ktoré sú v záujme mesta 

- myslím, že naším ľuďom sme dali cenu 15 eur /m2, tak nemôžeme dať obci Spišský 
Hrhov za 93 centov /m2. 

Mgr. Drahomirecký – naposledy sme dali takto spol. Arprog na Levočskej Doline za 15 
eur/m2.  

 

Mgr. Ogurčák – chýba mi tu pán starosta.  

 

p. Kravecová – ¾ Sp. Hrhova sú Levočania 

- my zasa ustupujeme, pomôžeme nie naším obyvateľom 
- tam mali lacné pozemky 
- my budeme potrebovať pre našich ľudí.  

 

MUDr. Papcun – so susedmi treba vychádzať dobre 

- mali by sme si vyjsť v ústrety. 

 

JUDr. Budziňáková – dávam poslanecký návrh doplnenie návrhu na schválenie vecného 
bremena v prospech obce Spišský Hrhov za odplatu 15 eur/m2 záberu o spôsob platby 
v splátkach 10 000 eur ročne do úplného splatenia.  
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Mgr. Drahomirecký – aj tých 160 tis. Eur je odhad, v projektovej dokumentácii je šírka 
ochranného pásma iná než v sprievodnej správe 

- čiže oni na základe tohto uznesenia získajú územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
zrealizujú stavbu a nakoniec nám doručia geometrický plán, ktorý o. i. určí aj šírku 
ochranného pásma, aby sme mohli vypočítať odplatu za zriadenie bremena 

 

Bc. Komara – vždy budem tvrdiť, aby im to zrealizovala PVS.  

 

PaedDr. Majerský, PhD. – ale vecné bremeno mu nikto nepreplatí 

- PVS mu to nevybuduje, Spišský Hrhov nie je akcionárom 
- nekúpili akcie, keď bola možnosť.  

UZNESENIE č. 10 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 12 proti 0  zdr  2  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ JUDr. Lýdie Budziňákovej: v súvislosti so 
stavbou „Vodovod Spišský Hrhov“  zriadenie vecného bremena v prospech Obce Spišský 
Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 329592 ako oprávneného 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  parc. č. KN-C 2010, 2117/6, 7113/1, 8336/7, 8336/24, 8403, 8404 a 
KN-E 2522, 2603, 7113 vo vlastníctve mesta Levoča, k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavebných objektov SO 01 Prívodné potrubie, SO 02 Automatická čerpacia 
stanica, SO 03 NN prípojka k AČS a SO 04 Odberné elektrické zariadenia v súlade 
s projektovou dokumentáciou č. 2794/2016, vypracovanou spol. ISPO spol. s r. o. 
inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Vodovod 
Spišský Hrhov“; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena 

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 v splátkach 10 000 eur ročne do 
úplného splatenia.Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.   

  T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 



20 

 

 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Prenájom nebytových priestorov 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočívajúceho vo významnom rozvoji mesta Levoča uskutočnením stavby 
„HELSKE PRODUCT PARK“, uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Helske, s. r. o. 
Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253 na prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 2848 – výrobná hala M4, postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 4588/6, k. ú. Levoča, na kancelárske priestory o výmere 333,27 m2, 
za nájomné 40 eur/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou jeden mesiac. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

UZNESENIE č. 12 
K bodu: Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za 17 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. 5, spolu v 
obstarávacej cene 30 342,37 eur. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

3. Zahájenie procesu vydania VZN mesta o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Levoča. Zahájenie procesu vydanie VZN mesta, ktorým sa 
mení VZN mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta 
Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 

Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila. 
 

Bc. Komara – to znamená, že také VZN už bolo na prokuratúre? 
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Ing. Lisoňová – z iných obcí, nie naše.  

 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Zahájenie procesu vydania VZN mesta o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Levoča. Zahájenie procesu vydanie VZN 
mesta, ktorým sa mení VZN mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča 

Hl. za 15 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia 
mesta o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levoča, 
ktoré nahradí všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2007 o predajnej 
a prevádzkovej dobe, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

T: ihneď                                   Z: Ing. Lisoňová 

                                                                                                    PhDr. Mgr. Cvoliga 

UZNESENIE č. 14 
K bodu: Zahájenie procesu vydania VZN mesta o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Levoča. Zahájenie procesu vydanie VZN 
mesta, ktorým sa mení VZN mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča 

Hl. za 15 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 

MZ  schvaľuje zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia 
mesta, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2013 o podmienkach 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča, v súlade 
s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

T: ihneď                                   Z: Ing.  Lisoňová 

                                                                                                    PhDr. Mgr. Cvoliga 

4. MAS LEV – výška členského príspevku na obdobie rokov 
2015-2022 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 
Mgr. Lazorová – bližšie vysvetlila.  

UZNESENIE č. 15 

K bodu: MAS LEV – výška členského príspevku na obdobie rokov 2015-2022 
 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0   nehl. 0 
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MZ schvaľuje  fixnú výšku členských príspevkov 0,50 eur/osoba /rok a pohyblivý členský 
príspevok vo výške 3% zo sumy schválených a podporených projektov počas obdobia 2015-
2022 ako spolufinancovanie programu VZ MAS LEV.  
T: ihneď         Z: Mgr. Lazorová 

    Ing. Olekšáková 

     PhDr. Mgr. Cvoliga 

 

 

5. Rekonštrukcia ul. Predmestie 
 

p. Kravecová– prosím o slovo pre pána Bonka – obyvateľa ul. Predmestie 

- sú tam dlhodobé problémy, bývajú tam tiež občania, sú tam však aj občania, ktorí 
musia dodržiavať predpisy a poriadok.  

 

p. Bonk Peter – bývam na ul. Predmestie č. 40 

- dôvodom prečo som tu, je stekanie  dažďovej vody do záhrad na uličke medzi ul. 
Slavkovskou a ul. Predmestie 

- žiadosti dávame každý rok 
- bol som na MZ vo februári, bol prísľub, že sa s tým niečo spraví, ale nič 
- /prezentoval poslancom MZ video, ako steká voda po búrke/ 
- P. Gažíková odkúpila uličku, cez ktorú niekedy pretekala voda rovno do potoka 
- teraz voda vsiaka do makadamu na chodníku a vyteká 50 m nižšie 
- dom mám odizolovaný , výkop do 1,8 m. 

p. Kravecová – navrhujem riešiť tento problém 3. volebné obdobie 

- najvyšší čas, aby sa na tých ľudí myslelo, od p. Gallyho až po Slavkovskú ulicu.  

 

p. Rosina – problém nastal, keď sa ulička predala? 

 

p. Bonk Peter – áno.  

 

Ing. Babej J. – v rozpočte na to nemáme finančné prostriedky 

- potrebné urobiť technické riešenie, kalkuláciu a potom rozhodnúť.  
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Mgr. Babej V. – treba odvodniť a potom dokončiť chodník 

- chodník však končí medzi domami rómov a tam nikto nepôjde. 

MUDr. Papcun – bolo by pre vás riešením odkúpiť ďalšiu časť chodníka? 

p. Bonk Peter – nie je to možné odkúpiť, ide tam plyn aj voda.  

Ing. Babej J. – dávam poslanecký návrh : spracovať technický návrh a rozpočet na 
odvodnenie chodníka medzi Slavkovskou ulicou a ul. Predmestie. Súčasťou technického 
návrhu bude aj vybudovanie chodníka.  

 

PaedDr. Majerský, PhD.  – prosím p. Bonk, aby ste pri technickom riešení spolupracoval 
s vedúcou IČ, ÚP a ŽP.  

 

UZNESENIE č. 16 
K bodu: Rekonštrukcia ul. Predmestie 

    Hl. za  13 proti 0  zdr. 0 Nehl.0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Jána Babeja – spracovať technický návrh 
a rozpočet na odvodnenie chodníka medzi Slavkovskou ulicou a ul. Predmestie. Súčasťou 
technického návrhu bude aj vybudovanie chodníka.  

T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 

         PhDr. Mgr. Cvoliga 

6. Záver 
 

Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 30. zasadnutie MZ.   

 


