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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 21.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  13. júna 2017 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Milan Majerský  privítal prítomných poslancov, konštatoval 
uznášaniaschopnosť a otvoril rokovanie. Ospravedlnil neúčasť poslanca MVDr. Antona 
Drahomireckého. Prítomných oboznámil s programom rokovania podľa pozvánky aj 
s doplnením  bodu „Investičný zámer spoločnosti  Helske, s.r.o.“  a  opýtal sa či má ešte 
niekto návrh na doplnenie programu. Primátor navrhol za overovateľov zápisnice  Mgr. 
Vladimíra Babeja  a p. Miroslava Čurillu a  určil  za zapisovateľku p. Anežku Zahurancovú. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
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:  Miroslav Čurilla, Mgr. Vladimír Babej. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
   

2. Kontrola plnenia uznesení 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  vyhodnotil uznesenia z poslednej MR všetky, ktoré kompetenčne 
končili v MR ako splnené, ostatné boli  predmetom rokovania v MZ 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia MR.  
T: ihneď           Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

3. Investičný zámer spoločnosti Helske s.r.o. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 



2 
 

PaedDr. Majerský – dovoľte mi, aby som privítal  zástupcov spol. Helske s.r.o., ktorí nám tu 
prišli predstaviť svoj zámer vstupu  do našej HPZ, je tu konateľ spoločnosti  Matej Rusnák, p. 
Fehér, p. Harabin a p. Karchňák, niektorí možno aj poznáte, lebo p. Fehér je Levočan 
 
Mgr. Drahomirecký – ja len na úvod pár slov, máme tu pripravené tri návrhy  zmlúv, ide 
o investičný zámer vybudovať  produkt park, takže máme tu  v písmene a) nájom, b) 
investičná dohoda , c) zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
 
JUDr. Papcun–celý právny vzťah  je založený na troch zmluvách,  investičná dohoda, tá je 
najdôležitejšia, je  to základný rámec celej  investície, záujem investovať do HPZ, ide 
o výstavbu závodu, popis je uvedený v zmluve, 

- Pre nás je dôležité z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov pre HPZ to, že firma 
sa zaväzuje zamestnať  120 miest, štruktúru zamestnanosti sa zaväzuje udržať  po 
dobu 20 rokov, 

- Práva a povinnosti  zmluvných strán obsahuje  zmluva, 
- Čo sa týka nájomnej zmluvy, dávame do nájmu iba pozemok, dávame na dobu  

neurčitú, ale najmenej do r. 2033,  po uplynutí tejto doby môžu požiadať  o kúpu 
pozemkov pod ich stavbami, 

- Nájomné je stanovené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta, cena je 0,60 
eur/m2/rok, ročne to vychádza 8 148,60 eur,  splatnosť je určená  naraz za celý 
kalendárny rok, 

- Ten prípadný následný budúci predaj pozemkov bude za trhovú  hodnotu, inak by išlo 
o nedovolenú štátnu pomoc, a tiež do kúpnej ceny sa nesmie započítať  nájomné, ani  
odpisy, zhodnotenie pozemkov sa do znaleckého posudku nezapočíta, bol by  od toho 
očistený, 

- Teraz my hodnotu pozemku poznáme, máme z minulého roka vypracovaný znalecký 
posudok, 

- Zábezpeka je 20% hodnoty  znaleckého posudku, to zloží investor, 
- Dohodli sme tiež  ako  budúce práva predkupné právo, ak by  to chceli previesť na tretie 

osoby, najprv to ponúknu mestu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ďakujem za  úvodné informácie, teraz odovzdám slovo zástupcom 
firmy 
 
p. Rusnák – chcem sa poďakovať, že sme tu mohli prísť predstaviť náš zámer, 

- pôsobíme  na Slovensku od r. 2013, od r. 2014 sme v SNV, vyrábame tam,  aktuálne 
máme 34 zamestnancov, rozhodli sme sa prísť do Levoče,  rozhodovanie nebolo  
jednoduché, 

- plánujeme zamestnať 120 pracovných miest v prvej fáze 
 
P. Fehér -  predstavil technológiu, proces, vizibilitu, nákresy budov prostredníctvom  PC 
prezentácie, 

- ide o vývoj nových  stavebných materiálov, momentálne už prebieha výber tejto 
technológie, 

- čo sa týka pracovných miest išlo by to postupne v jednotlivých fázach, do r. 2019 
by mali byť  plné kapacity, pracovalo by sa v 3-zmennej prevádzke 

 
Mgr. Babej -  nebojíte sa konkurencie? Ako to máte zmapované, cenové relácie? 
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p. Rusnák – máme to patentovo overené, aplikácia štruktúr je overená, máme získané 
certifikáty,  potrebujeme mať haly vystavené,  

- máme vlastné výskumno-vývojové centrum, ide o pridanú hodnotu 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  systém financovania nás zaujíma, ako to máte zvládnuté? 
 
p. Rusnák – bude to celé  z vlastných zdrojov, súkromný kapitál z vlastnej aktivity 
a akcionárov, 

- zvažovali  sme aj rôzne možnosti dotácií, ale  zhodnotili sme, že chceme zostať 
slobodní, 

- firma emitovala dlhopisy v objeme 1100 tis. eur 
 
p. Čurilla – táto firma   bola mediálne podrobne rozoberaná zhruba pred 3 rokmi, keď 
prichádzali  do SNV, toto je taký váš  druhý štart, dopadlo to tak ako dopadlo, 

- pracovné miesta máte uvedené všetky druhy, divne to máte prezentované, 
- pre nás podstatné je naplniť predstavu, 
- nájomné je podľa našich zásad, 
- ale že záväzky berieme na seba tú  správu parku, zimná údržba ciest atď, to budú 

naše náklady naviac, toto  sa mi nezdá, nerozumiem tú správu, že budeme my 
robiť, ja nesúhlasím, 

 
JUDr. Papcun – čo sa týka pracovných miest, pracovná zmluva je zadefinovaná v investičnej 
zmluve, to je vlastne každá zmluva, ktorá vytvára pracovný pomer, nám je jedno na akú 
formu  tam bude pracovať, dôležitý je záväzok  tých 20 rokov vykryť zamestnanosť, to je 
naša podmienka,  nás limituje zmluva o NFP, 

- Čo sa týka správy, v zmysle zmluvy o NFP my musíme, a my spravujeme  len náš 
majetok, nie  budovy investora, tak či tak  zabezpečovať budeme celý park 

 
p. Čurilla -  ale isto nie bezodplatne 
 
JUDr. Papcun – to je druhá vec, ale my ho musíme udržiavať, aby bol  prevádzkyschopný, to 
je náš problém, 

- Iné to je napr. v Poprade, oni  tam vlastnia aj pozemky tí investori , my ale to tak 
nemáme 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  vieme hodnotu pozemkov, 193 tis. eur, a pod tú hodnotu nepôjdeme 
 
p. Čurilla – tá správa, by nemali ísť peniaze z rozpočtu nato, spoplatnené by to malo byť 
 
Mgr. Drahomirecký – údržbu, kosenie platíme  my mesto, my si objednávame, 

- Nájomné  cca 100 tis. eur ročne bude 
 
JUDr. Papcun  -  firma Levotec má tam nebytové priestory, cena  za prenájom je jediný stimul 
čo vieme dať 
 
p. Čurilla – brali sme nato úver, nie na údržbu by to malo ísť 
 
p. Rusnák – spevnené plochy si budeme udržiavať sami, aj tie haly 

- tá zamestnanosť 120 pracovných miest, toto  je pridaná hodnota 
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PaedDr. Majerský – kosenie robia to LML, my si to objednávame, ale to bude  zastavené keď 
sa tam bude stavať, ostane samotná príjazdová komunikácia, ktorá je v našej správe, a ešte 
osvetlenie, a to čo oni si vybudujú to  bude v ich správe 

- Oni majú  ešte aj úmysel zobrať si do nájmu aj administratívne priestory 
 
Mgr. Drahomirecký  - chcú budovu vrátnice a jeden sklad, to máme ešte dnes v materiáloch 
pripravené 
 
JUDr. Papcun -  ku správe parku, že to má byť odplatne, bude to namieste vtedy, keď budeme 
tie stavby predávať, teraz sme iba prenajímateľom, je to naša povinnosť, aby bol  v dobrom 
stave ho užívať, ak by sa predal, potom by bola správa za odplatu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Investičný zámer spoločnosti Helske, s.r.o. 

Hl. za 4 proti  0 zdr1  
 

 MZ schvaľuje3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností, a to pozemkov v k. 
ú. Levoča, nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh - parc. č. KN-C 
4588/83, KN-C 4588/84, KN-C 4588/86, KN-C 4588/88 a KN-C 4588/89, spolu s výmerou 
13 581 m2 , oddelené na podklade geometrického plánu č. 37/2017, vyhotoveného Ing. 
Jurajom Fabianom – GK FABIAN, z pozemkov parc. č. KN-E 4603, KN-C 4588/63 a KN-C 
4588/69 k. ú. Levoča, pre spol. Helske, s. r. o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 za nájomné 0,60 eur / m2 / rok, stanovené 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 na prenajatých 
pozemkoch nájomca zrealizuje stavbu „HELSKE PRODUCT PARK“, čím významne 
prispeje k rozvoju Mesta Levoča. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
        PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Investičný zámer spoločnosti Helske, s.r.o. 

Hl. za 4 proti  0 zdr1  
 
MZ schvaľuje uzavretie investičnej dohody medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča, IČO: 329 321 a spol. Helske, s. r. o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Investičný zámer spoločnosti Helske, s.r.o. 

Hl. za 4 proti  0 zdr1  
 
MZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 ako budúcim predávajúcim a spol. Helske, s. r. 
o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 ako budúcim 
kupujúcim podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
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             PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

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

Kúpa nehnuteľnosti –  od SR  
Mgr. Drahomirecký – máme záujem o odkúpenie úzkeho pásu pozemku v lok. Pri strelnici, 
štát  vyhlásil osobitné ponukové konanie  na tento pozemok ako prebytočný majetok, 
následne by sme tento pozemok odpredali firme Arprog 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti  

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Pri strelnici, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-C 2117/3 – ost. pl. s výmerou 394 m2od vlastníka Slovenská republika v správe 
Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, IČO: 42077508 pre Mesto Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01, IČO: 329321 za kúpnu cenu 16 eur/m2. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – lok. Poľná,  VOS 
Mgr. Drahomirecký -  termín súťaže  je ku dňu MZ 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ vyhodnotiťa prijaťnávrh 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 predaj pozemku 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 
m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 31 z 27. zasadnutia MZ konaného 
dňa 27.04.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli 
mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci jún 2017. 
b) MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 
2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 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 
 

Predaj nehnuteľnosti – NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký -  ponúkame tento dom na predaj cez VOS, máme znalecký posudok na 
sumu 156 tis. eur, sú tam dva nebytové priestory,  podmienkou súťaže bude aj vstup do 
jednania ohľadom nájomcov 
 
p. Čurilla – prečo  ten dom chceme predať? Veď tam mali byť  tie verejné WC 
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Mgr. Drahomirecký–nemáme financie na opravu tohto domu, býva tam p. Čurda, máme 
obrovské problémy 
 
p. Čurilla – tento dom sa dá opraviť cez  peniaze čo nám prichádzajú na pamiatky 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, ale to by bolo aj tak málo peňazí, nemáme  ani na 
spolufinancovanie 
 
p. Čurilla – alebo cez peniaze od MK SR, 

- - jednoznačne treba nechať   pre mesto, filozofia bola taká, že je to strategický objekt, aj 
tie WC tam majú byť,  

- toto je nešťastné, to sú naše posledné domy, tento je predurčený na potreby mesta 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  ale rozhodlo sa, že ideme do  rekonštrukcie námestia  z tých 
prostriedkov  od MK SR 

- Nutné  strategicky rozhodnúť či ich  predať, alebo nájsť peniaze na ich opravu, 
- Je aj taká úvaha preniesť  na budúceho vlastníka tú povinnosť aby tam boli  

verejné WC, 
- My sme fakt v situácii, kedy ich nevieme zrekonštruovať, problém 

financovania, skúšali sme všelijako,  ale keď sa rozhodlo  aby peniaze od MK 
SR išli do námestia, tak  sa to nedá 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa  už nikto nehlási  dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  2 proti  0 zdr  3  =   n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča  MZ schváliť 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 neschvaľuje  tieto podmienky súťaže:  

- minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 156 000 eur a to:  ▪ stavby:     minimálne 122 880 eur;  
 ▪ pozemku: minimálne  33 145 eur; 

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

c) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu; 
d) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad 

porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 
e) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností 

po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 
f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za kúpnu 

cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 
g) 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;   

h) 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;   
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i) 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; 

j) 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. i) týchto podmienok súťaže a u právnických osôb výpis z príslušného registra nie starší ako 3 
mesiace; 

k) 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; 

l) 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; 

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

súhlasom mesta; 
p) 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; 
q) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
r) 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 
 

Predaj nehnuteľnosti  - p. Klára Šimoničová 
Mgr. Drahomirecký – menovaná požiadala o kúpu  pozemku v lok. Nad tehelňou, chce si 
oplotiť a upraviť pri svojom dome, toto je iba zámer potom by bol GP a následne by sa 
schvaľoval predaj 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku – časť parcely č. 
KN-C 2756/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 50 m2 v lok. ul. Nad tehelňou v k. ú. Levoča, ktorý 
bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Kláru Šimoničovú, rod. Šimoničovú, nar. 
03.12.1964, trvale bytom Nad tehelňou 1418/14, 054 01 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: 

-prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve 
žiadateľky;   

- prevádzaný pozemok umožní žiadateľke rozšíriť si záhradu; 
- prevádzaný pozemok  nie je vhodný na samostatné osobitné využitie.  

Vypracovanie geometrického plánu si žiadateľka zabezpečí na vlastné náklady. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
 

Predaj nehnuteľnosti –p. Dušan Kamenický 
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Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal  o vysporiadanie majetku v lok. Fedorkin jarok, on 
tam pristavil prístrešok na auto, chce to vysporiadať 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – len pre informáciu, máme už softwar  na kontrolu, mesto už intenzívne  
kontroluje vybrané lokality dom po dome,  aj vyzývame ľudí, skenuje sa to, porovnáva cez  
daňové priznania jednotlivcov, dávame  to  do poriadku, hlásia sa ľudia  aj sami na 
vysporiadanie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča  MZ schváliť zámer predať pozemok v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča a to: časť 
parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou (cca 20 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklad, pre Dušana Kamenického, rod. Kamenický, nar. 29.8.1939 
a manž. Emíliu Kamenickú, rod. Tuščéková, nar. 29.10.1939, obaja trvale bytom Pri prameni č. 
1340/6, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že časť pozemku  je zastavaná 
drobnou stavbou prístreška pre osobné motorové vozidlo. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. Denisa Plachetková 
Mgr. Drahomirecký – menovaná požiadala o kúpu pozemku v lok. Levočské Lúky,  pozemok 
pod garážou chce si vysporiadať, je to zámer potom bude GP a znova na schválenie 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 12 
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 - časť parcely 
č. KN-E 3791/1 – trv. tr. porasty, s výmerou cca 32 m2  , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre p. Denisu Plachetkovú, rod. Plachetková, nar. 16.11.1998, trvale bytom 
Levočské Lúky 1071/7, 05401 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 prevádzaný pozemok 
je zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve kupujúcej. Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí 
kupujúca na vlastné náklady.  
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Zámena nehnuteľnosti – Ing. Jozef Babej 
Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o zámenu pozemkov, ktorú považujeme za 
nevýhodnú pre mesto a preto neodporúčame  ju schváliť, navrhujeme  to potom riadne 
vysporiadať ale  nie zámenou pozemkov 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 13 
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K bodu: Zámena nehnuteľnosti 
Hl. za  0 proti  0 zdr  5  =  n e s c h v á l e n é 

MR neodporúča  MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer zámenypozemkov v k. 
ú. Levoča, a to:     pozemok parc. č. KN-C 2960 – záhrada, s výmerou 1581 m2, ktorý je zapísaný na 
LV č. 2926 na Ing. Jozefa Babeja a manž., v podiele 1/8-ina (cca 197 m2) za pozemok parc. č. KN-C 
4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 2479 na mesto Levoča, v podiele 
3/15-iny (cca 142 m2) a za časť pozemku parc. č. KN-C 3213/3 – zast. pl., o výmere podľa GP č. 
75/2007, vyhotoveného dňa 18.9.2007, geodetom Jánom Buríkom, úradne overeného dňa 12.10.2007, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti (cca 6 m2), a ktorého výmera 6 m2 je 
pričlenená k pozemku parc. č. KN-  C 3210/2 - zast. pl., s novou výmerou  228 m2. Po zámene 
pozemkov sa stane vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2960 – záhrada, s výmerou 1581 m2, v podiele 
1/8-ina, mesto Levoča, IČO: 00 329 321, a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, 
s výmerou 712 m2, v podiele 3/15-iny a časti pozemku parc. č. KN-C 3213/3 – zast. pl., o výmere (6 
m2) podľa GP č. 75/2007, v celosti, Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alena 
Babejová, rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická č. 18, Levoča, bez finančného 
vyrovnania, v súlade 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 na časti zamieňaného 
pozemku parc. č. KN-C 4873/6 je postavená stavba čerpacej stanice LPG a na časti zamieňaného 
pozemku parc. č. KN-C 3213/3 je postavená stavba garáže vo vlastníctve nadobúdateľa. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Predaj hnuteľných vecí – špeciálny automobil hydraulická 
plošina, VOS 
Mgr. Drahomirecký – termín súťaže je ku dňu MZ 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Predaj hnuteľnej veci 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MZ vyhodnocuje a prijíma 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 
jún 2017. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj hnuteľnej veci 

Hl. za  5 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. 
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T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Vecné bremeno – Ing. Juraj Riegelský a manž. 
Mgr. Drahomirecký – požiadali o zriadenie vecného bremena v lok. Fedorkin jarok, z dôvodu 
zámeru  napojenia chaty na el. prípojku 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Vecné bremeno 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Napojenie chaty na elektrinu Levoča, 
Fedorkin Jarok“  zriadenie vecného bremena v prospech Ing. Juraja Riegelského, rod. Riegelský, 
nar. 07.06.1971 a Ing. Lenky Ordzovenskej, rod. Neupauerová, nar. 24.12.1981, obaja trvale bytom 
Kišovce 300,059 12 Hôrka, SR ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.  zapísaného na liste 

vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO 01 – 
elektrická prípojka NN a časti stavebného objektu SO 02 – odberné elektrické zariadenie – 
vedenie od rozpojovacej skrine SR4 po elektromerový rozvádzač RE v súlade s projektovou 
dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Štefanom Staroňom, zodp. 
projektantom, so sídlom: Trieda 1. mája 63/26,052 01 Spišská Nová Ves;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby na slúžiaci 
pozemky, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby cez 
slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Napojenie chaty na 
elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“  ; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej osobe vo 
výkone ich práv z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom 
znení, 
na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom znení.  
Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena.     

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

Vecné bremeno -  VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – v súvislosti so stavbou MTS Slepecká tlačiareň požiadali VSD 
o zriadenie vecného bremena za odplatu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Vecné bremeno 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča – MTS Slepecká tlačiareň“  
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská   31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča 
ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 768/2016 vyhotoveného 
dňa 10.01.2017 spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, Erikou 
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Dudášovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 25.01.2017 pod 
č. G1-12/17:  
- trpieť na pozemkoch v katastrálnom území Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča: parc. č. KN-E 

7087/2 a parc. č. KN-E 976/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča a parc. č. KN-C 
1166 a parc. č. KN-C 1174, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavebného objektu SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách stavebného objektu SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody; 

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

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom znení.      
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – ide o pozemok pod trafostanicou v lok. Pod vinicou 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť predaj pozemku v k. ú. Levoča , v lok. ul. Pod vinicou – parc. č. KN-
C 2041/87 – zast. pl. a nádv., s výmerou 13 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
646/2016, vyhotoveného dňa 25.11.2016 spoločnosťou GEODETING s. r. o., so sídlom Barčianska 
68, Košice, IČO: 36 216 801 – L. Majerčíkovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 01.12.2016 pod č. G1-371/16, z pozemku parc. č. KN-C 2041/2 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 17 874 m 2  k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 
042 91 Košice, za kúpnu cenu 30 eur/m2 ;v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou 
kioskovej trafostanice s príslušenstvom vo vlastníctve kupujúceho.   
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Zriadenie vecného bremena – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – ide o vecné bremeno v súvislosti so  stavbou Úprava TS Obzor – VN – 
NN, bude zriadené odplatne 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Vecné bremeno 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča – Úprava TS Obzor, VN, NN“  
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská   31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča 
ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2041/2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaného na 

liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie elektrického vedenia – VN 
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a NN podzemného káblového vedenia označeného ako stavebný objekt SO 01 Nové elektrické 
vedenie a to: 

- v rozsahu podľa geometrického plánu č. 647/2016 vyhotoveného dňa 25.11.2016 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 01.12.2016 pod č. G1-372/16,  umiestnenie 
VN podzemného vedenia;   

- v rozsahu podľa geometrického plánu č. 648/2016 vyhotoveného dňa 25.11.2016 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 01.12.2016 pod č. G1-373/16,  umiestnenie 
NN podzemného vedenia;   

- v rozsahu podľa geometrického plánu č. 122/2017 vyhotoveného dňa 28.03.2017 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., Barčianska 68, Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 04.04.2017 pod č. G1-94/17,  umiestnenie 
NN podzemného vedenia;   

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

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

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom znení.      
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Zmena uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – je to iba oprava uznesenia, mali sme preklep v parcelnom čísle 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Zmena uznesenia 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 

MR odporúča  MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zmenu Uznesenia z 26. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 23.2.2017, č. 26/24, ktorým bol 
schválený predaj pozemku pod stavbou garáže pre Mariána Dzugasa  a to tak, že„parc. č. KN-C 
2888/444“ sa nahradí „parc. č. KN-C 2888/477“. Ostatné časti uznesenia ostávajú v platnosti.  
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Zriadenie záložného práva –  Karol Pollák, Vojtech Holub 
Mgr. Drahomirecký – požaduje to kataster, aby  súčasťou návrhu na vklad bolo záložné 
právo, 10 rokov zákaz previesť vlastníctvo bytu, inak vrátenie zľavy  kúpnej ceny bytu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Zriadenie záložného práva 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 

MR odporúča  MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zriadenie záložného práva na 
dvojizbový byt č. 1 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu súp. č. 1405, vchod č. 1 na ul. Nad 
tehelňou č. 2 v Levoči, postavenom na pozemku parc. č.  KN C 2851 – zast. pl v k.ú. Levoča, z 
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dôvodu povinnosti kupujúcich Karola Polláka, rod. Pollák, nar. 19.12.1948 a manž.Boženy 
Pollákovej rod. Lacková, nat. 5.5.1950, obaja trvale bytom: Nad tehelňou č. 2, Levoča,  uhradiť do 14 
dní nesplatenú časť ceny bytu (pohľadávku) v zmysle par. 18b, ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. 
v platnom znení (t.j. 30%  zrážku z ceny bytu vo výške 416,48 eur), ak prevedú vlastníctvo bytu na inú 
osobu ako na manžela, detí, vnukov alebo rodičov, do 10 rokov od uzavretia tejto Zmluvy. Záložné 
právo sa zriaďuje v prospech predávajúceho - mesta Levoča, za účelom zabezpečenia pohľadávky 
predávajúceho, na dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu záložného práva do KN, v súlade s 
ustanoveniami § 9, ods.28, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.     
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Zriadenie záložného práva 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 

MR odporúča  MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zriadenie záložného práva na 
dvojizbový byt č. 1 nachádzajúcom sa na prízemí v bytového domu súp. č. 1406, vchod č. 1 na ul. Nad 
tehelňou č. 3 v Levoči, postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2852 – zast. pl. k.ú. Levoča, z dôvodu 
povinnosti  kupujúcich Vojtecha Holuba, rod. Holub, nar. 23.11.1950 a manž.Justíny Holubovej, 
rod. Šimoničová, nat. 20.7.1956, obaja trvale bytom: Nad tehelňou č. 3, Levoča, uhradiť do 14 dní 
nesplatenú časť ceny bytu (pohľadávku) v zmysle par. 18b, ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom 
znení (t.j. 30%  zrážku z ceny bytu vo výške 298,98 eur, ak prevedú vlastníctvo bytu na inú osobu ako 
na manžela, detí, vnukov alebo rodičov, do 10 rokov od uzavretia tejto Zmluvy. Záložné právo sa 
zriaďuje v prospech predávajúceho - mesta Levoča, za účelom zabezpečenia pohľadávky 
predávajúceho, na dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu záložného práva do KN, v súlade s 
ustanoveniami § 9, ods.28, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Bezodplatný prevod pozemkov – NDS a.s. 
Mgr. Drahomirecký – súvislosť s dialnicou 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť nadobudnutiepozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 6938 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnomúzemí Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001,parc. č. 
KN-C 5381/8 – zast. pl., s výmerou 8488 m2 
pod stavebným objektom stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO 121-00P Preložka 
poľnej cesty v km 0,282 privádzača, bezodplatnýmprevodomdo vlastníctva mesta Levoča, so sídlom: 
Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť nadobudnutiepozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnomúzemí Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001,parc. č. 
KN-C 4490/30 – ost. pl., s výmerou 1141 m2, KN-C 4490/25 – ost. pl., s výmerou 121 m2,  KN-C 
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4485/25 – ost. pl., s výmerou 1040 m2 a KN-C 4485/30 – ost. pl., s výmerou 106 m2 pod stavebným 
objektom stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO 122-00P Preložka poľnej cesty nad 
Levočským potokom, bezodplatným prevodomdo vlastníctva mesta Levoča, so sídlom: Námestie 
Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť nadobudnutiepozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 6938 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnomúzemí Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001,parc. č. 
KN-C 4097/7 – ost. pl., s výmerou 3376 m2 
pod stavebným objektom stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek – SO 124-00 Preložka 
poľnej cesty v km 7,300 D1, bezodplatnýmprevodomdo vlastníctva mesta Levoča, so sídlom: 
Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť nadobudnutiepozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnomúzemí Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001,parc. č. 
KN-C 7157/5 – zast. pl., s výmerou 694 m2, KN-C 7157/6 – zast. pl., s výmerou 205 m2,  KN-C 
4004/26 – ost. pl., s výmerou 2853 m2, KN-C 4004/17 – zast. pl., s výmerou 2059 m2, KN-C 4183/12 
– ost. pl., s výmerou 299 m2 a KN-C 4004/14 – ost. pl., s výmerou 1248 m2 pod stavebným objektom 
stavby Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek – SO 125-00 Preložka poľnej cesty v km 8,510-8,820 
D1, bezodplatným prevodomdo vlastníctva mesta Levoča, so sídlom: Námestie Majstra Pavla č. 4, 
Levoča, IČO: 00 329 321. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Zverenie majetku do správy 
Mgr. Drahomirecký – ide o zverenie majetku do správy MsKS, TS, MŠ Žel.riadok,  
vysporiadanie  po inventúre 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku: 
- inv. č. G/1/15 – obraz „Plamienková krajina“, autor Róbert Bielik, Bratislava-Ružinov, 1 ks, vstupná 
cena 800 eur; 
- inv. č. G/1/16 – obraz „Svetlo sveta“ (edícia 1 z 3), autor AndrásCséfalvay, Bratislava, 1 ks, vstupná 
cena 500 eur; 
- inv. č. G/1/17 – obraz „Kingcloudstrike“ (2010), autor Daniel O`Neill, Halifax, Kanada, 1 ks, 
vstupná cena 800 eur; 
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do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra 
Pavla č. 54, IČO: 42080312. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení s účinnosťou od 01.07.2017 zverenie správy majetku v k. 
ú. Levoča: 
- dlhodobýhmotnýmajetok –inv. č. 2/823/4 – Rekonštrukcia existujúceho zdroja tepla NMP 54, 
- v obstarávacej cene 66 375,25 eur; oprávky 417 eur; v zostatkovej cene 65 958,25 eur; 
do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra 
Pavla č. 54, IČO: 42080312. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zmluva o prevzatí majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť uzavretie „Zmluvy o prevzatí majetku mesta (stavby) do 
správyč.18427/2017/PÚ“ (ďalej len „Zmluva“)  medzi mestom Levoča ako vlastníkom a Technickými 
službami mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052 ako správcom. Stavba 
pozostáva zo stavebných objektov: 
- 2/827/VO/1 - VO – Železničný riadok - v obstarávacej cene 55 253,02 Eur; 
- 2/827/VO/2 - VO – Pri likérke - v obstarávacej cene 9 047,20 Eur; 
- 2/827/VO/3 - VO – garáže Za sedriou - v obstarávacej cene 1 538,90 Eur; 
- 2/827/VO/4 - VO – Za sedriou - v obstarávacej cene 16 410,71 Eur; 
- 2/827/VO/5 - VO – Kežmarská cesta - v obstarávacej cene 31 406,62 Eur; 
- 2/827/VO/6 - VO – Lomnická ulica - v obstarávacej cene 11 383, 89 Eur;  
- 2/827/VO/7 - VO – Mengusovská ulica - v obstarávacej cene 3 380,84 Eur; 
- 2/827/VO/8 - VO – Spojovací chodník – sídl. "Západ" a NMP - v obstarávacej cene 15 262,89 Eur; 
- 2/827/VO/9 - VO – ul. Jána Francisciho – č. 30 - 48 - v obstarávacej cene 4 668,10 Eur; 
- 2/827/VO/10 - VO – ul. Jozefa Czauczika - v obstarávacej cene 13 292,81 Eur; 
- 2/827/VO/11 - VO – ul. Jána Francisciho – č. 4 - 11 -  v obstarávacej cene 14 121,67 Eur; 
- 2/827/VO/12 - VO – ul. Viktora Greschika - v obstarávacej cene 17 027,29 Eur; 
- 2/827/VO/13 - VO – ul. Jána Francisciho – č. 13 - 14 - v obstarávacej cene 33 378,25 Eur; 
- 2/827/VO/14 - VO – Radové garáže – ul. J. Francisciho - v obstarávacej cene 4 504,98 Eur; 
- 2/827/VO/15 - VO – Potočná ul. - v obstarávacej cene 22 317,87 Eur; 
- 2/827/VO/16 - VO – Potočná ul. č. 38 - v obstarávacej cene 2 712,85 Eur; 
- 2/827/VO/17 - VO – ul. Viktora Greschika – rodinné domy - v obstarávacej cene 7 694,50 Eur; 
- 2/827/VO/18 - VO – Námestie Štefana Kluberta - v obstarávacej cene 3 981,12 Eur; 
- 2/827/VO/19 - VO – Popradská cesta - v obstarávacej cene 19 243,23 Eur; 
- 2/827/VO/20 - VO – Probstnerova cesta - v obstarávacej cene 7 021,72 Eur; 
- 2/827/VO/21 - VO – Novoveská cesta - v obstarávacej cene 13 902,95 Eur; 
- 2/827/VO/22 - VO – Prešovská cesta - v obstarávacej cene 7 664, 89 Eur; 
- 2/827/VO/23 - VO – sídl. Rozvoj - v obstarávacej cene 15 639,37 Eur; 
- 2/827/VO/24 - VO – ul. Michala Hlaváčka - v obstarávacej cene 6 649,96 Eur; 
- 2/827/VO/25 - VO – ul. Gašpara Haina a ul. Krátka - v obstarávacej cene 25 238,64 Eur; 
- 2/827/VO/26 - VO – ul. Fraňa Kráľa - v obstarávacej cene 3 077,80 Eur; 
- 2/827/VO/27 - VO – Pod vinicou – rodinné domy - v obstarávacej cene 14 368,57 Eur; 
- 2/827/VO/28 - VO – Pod vinicou – sídlisko - v obstarávacej cene 14 409,22 Eur; 
- 2/827/VO/29 - VO – Okružná ulica - v obstarávacej cene 18 594,62 Eur; 
- 2/827/VO/30 - VO – ul. Pri strelnici - v obstarávacej cene 10 987,73 Eur; 
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- 2/827/VO/31 - VO – Štúrova ulica - v obstarávacej cene 17 665,61 Eur; 
- 2/827/VO/32 - VO – ul. Predmestie - v obstarávacej cene 22 038,96 Eur; 
- 2/827/VO/33 - VO – Slavkovská ulica - v obstarávacej cene 8 452,10 Eur; 
- 2/827/VO/34 - VO – ul. Ždiarska - v obstarávacej cene 2 535,63 Eur; 
- 2/827/VO/35 - VO – Kežmarská ulica - v obstarávacej cene 5 071,26 Eur; 
- 2/827/VO/36 - VO – ul. Krivánska - v obstarávacej cene 1 690,42 Eur; 
- 2/827/VO/37 - VO – ul. Gerlachovská - v obstarávacej cene 4 226,05 Eur; 
- 2/827/VO/38 - VO – ul. Lesná - v obstarávacej cene 3 380, 84 Eur; 
- 2/827/VO/39 - VO – ul. Lúčna - v obstarávacej cene 9 326,94 Eur; 
- 2/827/VO/40 - VO – ul. Športovcov - v obstarávacej cene 4 226,05 Eur; 
- 2/827/VO/41 - VO – ul. Sadová - v obstarávacej cene 11 711,05 Eur; 
- 2/827/VO/42 - VO – ul. Pri podkove - v obstarávacej cene 8 898,20 Eur; 
- 2/827/VO/43 - VO – sídl. Pri prameni - v obstarávacej cene 21 047,92 Eur; 
- 2/827/VO/44 - VO – ul. M.R. Štefánika - v obstarávacej cene 10 678,36 Eur. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie správy majetku s účinnosťou od 01. 07. 2017 v k. 
ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KNC 1628/1, s výmerou 2438 m2, v obstarávacej cene 8 132,43 eur 
do správy Materskej škole Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom: 054 01  Levoča, Ulica 
Železničný riadok 3, IČO 3789405. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Vyradenie majetku  
Mgr. Drahomirecký – tak ako je v materiály uvedené, navrhujeme vyradiť majetok a odpísať 
pohľadávku MsKS pre nemajetnosť dlžnika 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťvyradenie majetku z účtovnej evidencie 
a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 
1, spolu v obstarávacej cene 1 106,16eur. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťvyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 
54, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 179,00eur. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Odpísanie pohľadávky 
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Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť odpísanie pohľadávky Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča, 
Nám, Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, IČO 420 803 12 voči spol. SOŇA, spol. s. r. o. v konkurze, 
Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, IČO 365 111 02 vo výške 6 909,52 eur z účtovnej evidencie 
mesta z dôvodu zrušenia konkurzu na majetok úpadcu pre nedostatok majetku (rozhodnutie Okresného 
súdu Prešov zo dňa 02.05.2017). 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Započítanie pohľadávok  
Mgr. Drahomirecký – súvisí to s vyúčtovaním   správy bytov 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Pavlínou Turtákovou, bytom Levočské Lúky č. 26/6, Levoča tak, že  preplatok na 
službách za rok 2016 vo výške 35,94 eur z adresy Levočské Lúky č. 26/6, Levoča sa započíta na 
úhradu nedoplatku za služby spojené s bývaním za rok 2002 vo výške  35,94 eur za byt na adrese Pod 
vinicou č. 53, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Alenou Čonkovou s manž., bytom Levočské Lúky č. 27/3, Levoča tak, že  
preplatok na službách za rok 2016 vo výške 101,62 eur z adresy Levočské Lúky č. 27/3, Levoča sa 
započíta na úhradu nedoplatku za nájomné za rok 2004 vo výške  101,62 eur za byt na adrese Košická 
č. 4, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Máriou Horváthovou, bytom Kláštorská č. 20, Levoča tak, že  preplatok na 
službách za rok 2016 vo výške 75,12 eur z adresy Kláštorská č. 20, Levoča sa započíta na úhradu 
nedoplatku za nájomné vo výške 75,12 eur (rok 2008) za byt na adrese Kláštorská č. 19, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Agnesou Holubovou, bytom Levočské Lúky č. 25, Levoča tak, že  preplatok na 
službách za rok 2016 vo výške 36,23 eur z adresy Levočské Lúky č. 25/1, Levoča sa započíta na 
úhradu nedoplatku za služby spojené s bývaním (roky 2000,2001) vo výške 36,23 eur za byt na adrese 
Nad tehelňou č. 43, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
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       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Teréziou Holubovou s manž., bytom Levočské Lúky č. 26, Levoča tak, že  
preplatok na službách za rok 2016 vo výške 27,19 eur z adresy Levočské Lúky č. 26/9, Levoča sa 
započíta na úhradu nedoplatku nájomného za rok 2002 vo výške 27,19 eur za byt na adrese Kláštorská 
č. 20, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Máriou Mikovou, bytom Kláštorská č. 20, Levoča tak, že  preplatok na službách 
za rok 2016 vo výške 89,15 eur z adresy Kláštorská  č. 20, Levoča sa započíta na úhradu poplatku z 
omeškania z nájomného (za roky 2012-2014) vo výške 89,15 eur za byt na adrese Kláštorská č. 20, 
Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Marekom Pollákom s manž., bytom Železničný riadok č. 23, Levoča tak, že  
preplatok na službách za rok 2016 vo výške 20,42 eur z adresy Železničný riadok č. 23/32, Levoča sa 
započíta na úhradu poplatku z omeškania z nájomného za rok 2016 vo výške 20,42 eur za byt na 
adrese Železničný riadok  č. 23/32, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Renátou Lackovou, bytom Železničný riadok č. 23, Levoča tak, že  preplatok na 
službách za rok 2016 vo výške 15,07 eur z adresy Železničný riadok č. 23/36, Levoča sa započíta na 
úhradu faktúry č. 8912700047 (drobná oprava v nájomnom byte) vo výške 15,07 eur za byt na adrese 
Železničný riadok č. 23/36, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Dorotou Pollákovou s manž., bytom Levočské Lúky č. 26, Levoča tak, že  
preplatok na službách za rok 2016 vo výške 30,00 eur z adresy Levočské Lúky č. 26/3, Levoča sa 
započíta na úhradu faktúry č. 8914600093 (drobná oprava v nájomnom byte) vo výške 30,00 eur za 
byt na adrese Levočské Lúky č. 26/3, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 
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K bodu: Započítanie pohľadávok 
Hl. za  5 proti  0 zdr  0 

MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Katarínou Čonkovou s manž., bytom Levočské Lúky č. 26, Levoča tak, že  
preplatok na službách za rok 2016 vo výške 30,00 eur z adresy Levočské Lúky č. 26/13, Levoča sa 
započíta na úhradu faktúry č. 8917600090 (drobná oprava v nájomnom byte) vo výške 30,00 eur za 
byt na adrese Levočské Lúky č. 26/13, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za   proti   zdr 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Janou Holubovou s manž., bytom Levočské Lúky č. 28, Levoča tak, že  preplatok 
na službách za rok 2016 vo výške 29,25 eur z adresy Levočské Lúky č. 28/6, Levoča sa započíta na 
úhradu faktúry č. 8912700005 (drobná oprava v nájomnom byte) vo výške 29,25 eur za byt na adrese 
Levočské Lúky č. 28/6, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Započítanie pohľadávok 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťjednostranné započítanie pohľadávokmedzi 
mestom Levoča a p. Darinou Bangovou, bytom Levoča tak, že preplatok na službách za rok 2016 vo 
výške 79,68 eur z adresy Námestie Majstra Pavla č. 47,  Levoča sa započíta časť preplatku na úhradu 
trov konania vo výške 14,62 eur za byt na adrese Levočské Lúky č. 28/1, Levoča a časť preplatku sa 
započíta na úhradu trov právneho zastúpenia vo výške 65,06 eur za byt na adrese Levočské Lúky č. 
28/1, Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Dohoda o uznaní dlhu – p. Monika Čonková 
Mgr. Drahomirecký – ide o dlh za byt na Žel. Riadku, požiadali o splátkový kalendár 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Dohoda u uznaní dlhu 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča primátorovi mesta Levoča schváliťdohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na službách spojených s užívaním bytu za rok 2016, na adrese Železničný riadok č. 23, č. 
bytu 7, súp. číslo 1417, Levoča v celkovej  sume 319,05 eur a príslušenstvo pre p. Moniku Čonkovú, 
nar. 12.12.1992 a manž. Štefana Čonku, nar. 27.02.1989, obaja trvale bytom Železničný riadok č. 23, 
Levoča vo výške  25 eur mesačne vždy do konca príslušného mesiaca.  
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Zrušenie uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – Humanitár sa uchádzal  o nebytový priestor, ale nakoniec si to 
rozmysleli a neprevzali ho 
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PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ zrušiťuznesenieč. 27/48 zo dňa 27.04.2017, ktorým bol schválený nájom 
nebytového priestoru, nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 na prízemí vľavo so 
vstupom z dvornej časti objektu, pre neziskovú organizáciu Humanitár n. o., so sídlom Škultétyho 19, 
080 01  Prešov, IČO: 37886932, na účel zriadenia a prevádzkovania skladových a kancelárskych 
priestorov za nájomné vo výške 10 eur/m2/rok, s účinnosťou od 1.5.2017, z dôvodu odstúpenia od 
zmluvy a neprevzatia nebytového priestoru.  
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Nájom nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký – VOS beží,  rozšírili sme súťaž o priestor – zvonica, lebo viacerí 
prejavili o neho záujem 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZprijaťako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy ........................, 
doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Nájom nehnuteľnosti pre spol. Helske s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – požiadali o nájom vrátnice a o jeden skladový priestor, odporúčame to 
schváliť, to je to čo už bolo dnes spomínané 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Nájom nehnuteľnosti pre spol. Helske s.r.o. 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť 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. 3358 – vrátnica postavenej na pozemku parc. č. KNC 4588/51 k. ú. Levoča na 
kancelárske priestory s výmerou 26,89 m2 za nájomné 40 eur/m2/rok a nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 2857 – sklad oceľových profilov postavenom na pozemku parc. č. 
KNC 4588/5 k. ú. Levoča na skladové priestory s výmerou 325 m2 za nájomné 20 eur/m2/rok. 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
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Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci so spol. VSD 
a.s. 
Mgr. Drahomirecký – spol. sa obrátila na mesto v snahe o efektívnu spoluprácu, vzorovú 
zmluvu na uzatváranie vecných bremien, o takú vyššiu formu spolupráce, s tým, že v prípade 
stavieb vyvolaných zo strany VSD budú vecné bremená  zriaďované bezodplatne 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – majú tak  schválené memoranda o spolupráci už v niekoľkých 
mestách 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – bol som na jednom z rokovaní s nimi,  môj dojem  je taký,  že ide 
o monopol na distribúciu el. energie, nepáči sa mi ten ich prístup, oni tvrdia, že nie sú povinní 
meniť káble, diktujú si podmienky, ja nie som stotožnený s tým 
 
p. Čurilla – je to nekorektné, tiež nesúhlasím 
 
Mgr. Drahomirecký – chceli tam mať aj to, že aj  zapájanie pre  fyzické osoby, že ani tam 
nebude mesto požadovať odplatu, ale to sme úplne vypustili 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – vystupovali tak, že oni diktujú a my sme vydierateľní, nie je to 
vyvážené 
 
PaedDr. Majerský – keď sme mali ísť sami do Strelnice, vtedy som bol zato,  ale teraz ani ja 
už nesúhlasím, 

- päť okresných miest už má podpísané také memoranda, rokujeme už vyše roka 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – vyberajú si samosprávy, je to tvrdý nemecký obchodný partner, diktuje 
podmienky 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:Memoradnum o porozumení a vzájomnej spolupráci so spol. VSD a.s. 

Hl. za  0 proti  0 zdr  5  =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča  MZ schváliť uzavretie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi 
Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 a spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 podľa priloženého 
návrhu (príloha č. 3 a 4). 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Dodatok k Nájomnej zmluve – Levotec s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – len včera prišla žiadosť, preto sme to dali až dnes  ako dodatok 
materiálu, narýchlo,  ide o rozšírenie predmetu nájmu, budú platiť viac nájomné 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:Dodatok  k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 (LEVOTEC s. r. o.) 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča MZ schváliťuzavretie Dodatku č. 4 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 III. 
„Predmet nájmu“ a Článku VI. „Nájomné a jeho splatnosť, ktoré sa nahrádzajú novými článkami 
v tomto znení: 

Článok III. 
Predmet nájmu 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, vedeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Levoča, okres Levoča, 
a to stavby „Výrobná hala M4“, súpisné číslo 2848, postavenej na pozemku parcela registra „C“, 
parcelné číslo 4588/6 a stavby „sklad oceľových profilov“ súpisné číslo 2857, postavenej na 
pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 4588/5, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá 
priemyselná zóna Levoča – Juh“ (viď Príloha č. 1), 5 ks mostových žeriavov a dráhy pre mostové 
žeriavy v počte 3 ks.  

2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti 
uvedenej v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 

a)Výrobná hala M4, s. č. 2848 
m.č. 1.21 -  priečna hala o výmere 534,95 m2  m.č. 1.08 -  sklad o výmere 7,92 m2  
m.č. 1.22 -  pozdĺžna hala o výmere 1 270,76 m2  m.č. 1.18 -  predsieň WC muži o výmere 6,18 m2 
m.č. 1.23 -  pozdĺžna hala o výmere 1 334,36 m2  m.č. 1.19 -  WC muži o výmere 11,97 m2 
m.č. 1.03 -  chodba  o výmere  4,82 m2  m.č. 1.20 -  upratovačka o výmere 4,89 m2 
m.č. 1.04 -  predsieň o výmere 3,87 m2   m.č. 2.06 -  šatňa o výmere 75,35 m2 
m.č. 1.05 -  sklad o výmere 9,29 m2   m.č. 2.07 -  umyvárka o výmere 38,22 m2  
m.č. 1.06 -  kancelária o výmere 38,22 m2  m.č. 2.08 -  umyváreň o výmere 16,32 m2 
m.č. 1.07 -  predsieň o výmere 4,62 m2   m.č. 2.09 -  šatňa o výmere 19,19 m2 
s výmerou spolu 3 380,93 m2.  

b)sklad oceľových profilov s. č. 2857 
m.č. 1.02 – sklad o výmere275,00 m2 

(ďalej len „Predmet nájmu“) 

Článok VI. 
Nájomné a jeho splatnosť 

1. Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 90 023,25 eur (slovom: 
deväťdesiattisícdvadsaťtri eur a dvadsaťpäť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné vo 
výške podľa tohto odseku od 01.07.2017. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 7 501,94 eur (slovom: sedemtisícpäťstojeden eur a deväťdesiatštyri centov), 
splatných vždy  do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa  
nájomné platí.   

3. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi nájomné bezhotovostným prevodom peňažných 
prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Nájomné sa 
považuje za zaplatené pripísaním peňažných prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa.   

4. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dojednané nájomné bez akéhokoľvek práva na zrážky 
alebo jednostranné započítanie akejkoľvek pohľadávky zo strany Nájomcu. 

5. Ak sa Nájomca dostane do omeškania so splnením jeho povinnosti platiť Prenajímateľovi nájomné 
v sume a v lehotách dojednaných v tomto článku Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si 
u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania. 

6. V sume nájomného je zahrnuté aj užívanie zariadenia „výrobnej haly M4“ a to najmä: 5 ks 
montážnych žeriavov inv. č. 934,1025,1026, 1027 a 1028, dráhy pre montážne žeriavy 3 ks, závesné 
háky.  

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015, Dodatku 
č.  2 zo dňa 17.12.2015 a Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017 ostávajú nezmenené. 
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T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – Košická č. 8 
Mgr. Drahomirecký – nemáme k tomu písomný materiál, je to taká ústna informácia o zámere 
predaja objektu Košická č. 8, p. Murin prejavil  opäť záujem o kúpu, navrhujeme mu to 
predať  
 
p. Čurilla -  určite ale nie priamym predajom, normálne cez obchodnú súťaž 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  pripravíme to do MZ  na predaj formou VOS, s cenou podľa 
znaleckého posudku 
 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti  Košická č. 8  

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť  predaj objektu Košická č. 8 formou obchodnej verejnej súťaže 
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

Súhlas pre VNsP a.s. Levoča 
Mgr. Drahomirecký – tento materiál bude pripravený do MZ, ide o vydanie súhlasu  pre 
nemocnicu, aby sa mohli uchádzať  o výzvu na budovanie urgentu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  výzva je už pustená, štátne nemocnice iba štyri môžu  čerpať  túto 
dotáciu, my máme sľúbené 4 mil. eur na náš urgent, bude to priamo  napojené k budove 
psychiatrie 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Vydanie súhlasu pre VNsP a.s. Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť vydanie súhlasu pre VNsP a.s. na vstup do projektu za účelom 
výstavby urgentného príjmu v areáli  VNsP a.s. Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 

 
5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na dotácie, je to  prerozdelenie  tej čiastky, ktorá bola 
navýšená v rozpočte,  na športovej  komisii bolo dohodnuté, že  rozdelenie bude rovnakým 
spôsobom ako na začiatku, t.j. rovnaké percento, a sú tu ešte dve nové kluby, ktoré požiadali 
o dotáciu na podujatia, tým ide rovnako po 500 eur 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 56 
K bodu: Pridelenie dotácii z rozpočtu mesta 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
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: 
- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno A- podpora športovej činnosti VZN 

mesta Levoča č. 22/2015 
1. LK Levoča     163 € 
2. Levoča XC ski team    326 €  
3. Tenis club 92 Levoča    326 € 
4. TJ Štart Levoča     109 € 
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA 163 € 
6. AK Slovan Levoča    217 € 
7. Cyklo Spiš Levoča    326 € 
8. TJ Javorinka Levoča    163 € 
9. HK Spiš Indians     163 € 
10. FK 05 Levoča     761 € 
11. HK Slovan Levoča    598 € 
12. BK Slovenský Orol    435 € 
− v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN 

mesta Levoča č. 22/2015 
1. Klub sebaobrany WING TSUNG Levoča 500 € 
2. HK Slovan Levoča    500 € 

 
T: ihneď      Z:  RNDr. Gerčáková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

6. Zmena rozpočtu č. 3 
7. Plán zdroja krytia investičných  akcií 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Olekšáková–položkovité  zmeny  rozpočtu sú uvedené v písomnom materiály, 

- Máme tu ešte spracovaný návrh na  financovanie  plánovaných investičných  
akcií,  je to prerokované aj na finančnej komisii, nedisponujeme voľnými 
financiami, neodporúčame brať nový úver, ale tieto akcie  chceme kryť 
z predaja majetku  

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – cesta Za sedriou, potreba opravy, náklad cca 55 tis. eur, chceli sme aj 
doriešiť cestu ku garážam Západ, plus cesta garáže Žel.riadok, plus Ruskinovská cesta, 

- Jediná možnosť  je  nový úver, je to na zváženie, či na takéto veci brať  úver, je 
to na politickom rozhodnutí, 

- V roku 2017 ale investujeme do ciest a chodníkov  historicky najviac peňazí, 
vidíte to  v prehľade za jednotlivé roky, 

- Vieme, že tie potreby  sú opodstatnené, 
- Chceme ale ešte využiť  európske peniaze,  
- Potreba spolufinancovania, plánujeme  ísť do revitalizácie vodnej nádrže 

s Poľskom, ideme do rekonštrukcie MŠFrancisciho,  vnútrobloky  
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revitalizáciasídl. Rozvoj, plus parkovanie tejto  lokality,  kotolne na Radnici, 
v kine-knižnici už dožívajú, ďalej  potreba  klimatizácie  kongresovej sály, 

- A všade  potrebujeme na spolufinancovanie, 
- Radšej  úverové zdroje použiť na takéto  akcie, ako  na nejaké opravy cesty, na 

makadam, aj keď chápem, že  treba aj cesty 
 
p. Čurilla -  toto  potvrdzuje moje čo stále som hovoril, žijeme posledné roky v konjuktúre, 
mali by sme zásadne rešpektovať potreby, lebo ulietame, skladba je rozhadzaná, my 
odchádzame od originálnych kompetencií, od toho čo máme robiť,  

- teraz sa ukázalo, že  chceme ísť do ďalšieho úveru a na takéto veci,  pozor, to 
je problém, 

- riešenie, že peniaze z predaja majetku zasa ideme  dať proti tej zásade, že 
výnos by mal  ísť naspäť do majetku, ostať v majetku, 

- finančná stabilizácia nutná, vieme aký bol zlý stav na začiatku čo ste prevzali 
pred tromi rokmi, veď vtedy  sa ani nevedelo  načo sa zobral v minulosti 
bianko úver 1 mil. eur, 

- ale komunikácie to sú základné potreby, je to naša  základná povinnosť 
- a ešte by ma zaujímalo, ako máte plánované krytie  letného festivalu, či máme 

na to všetko čo visí na plagátoch? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  každý organizátor takýchto podujatí musí kalkulovať určitou 
predikciou,  máme dve veľké akcie, je to Tajomná Levoča v exteriéry, a Večer s Majstrom 
v Bazilike,  na TL máme 15 tis. eur, na Večer s majstrom 10 tis. eur,  návrh rozpočtu akcie 
Večer s Majstrom je 52 tis. eur,  s tým, že 17 400 eur  kryje RTVS,  a 35 tis. eur musí kryť 
mesto, t.j. že z 35 tis. eur máme 10 tis. v rozpočte, rozdiel musíme kryť z predaja  vstupeniek 
samotnej Baziliky kde počítame okolo 8 400 eur,  rozdiel budú donorské peniaze,  prípadne 
príjem z Tajomnej Levoče,  

- Rozpočet TL je  82 tis. eur , reálny náklad na všetky náklady TS, MsP, SBS, 
účinkujúcich, po minulé roky to bolo schované, teraz už druhý rok to máme 
odkryté,  

- 46 tis. eur je náš odhad, že vyberieme zo vstupného, počítali sme s počtom 
návštevníkov 16 tis. ľudí ako bolo v r. 2016, môže to byť menej ale aj viac, 
počítame, že to bude viac, aj kampaň je tak nastavená,  vieme štruktúru 
návštevníkov koľko bolo detí, dôchodcov, študentov, neplatiacich, platiacich, 
na toto sme nastavili vstupné, 

- Ďalej sú tu peniaze donorské,  sponzorské okolo 12 tis. eur, nejaké granty, 
ktoré nám vyšli, zapájame aj peniaze z repre fondu, aj z rozpočtu peniaze 
určené na partnerské mestá, ktoré budú použité na prefinancovanie ubytovania, 

- Keď to všetko vyjde, tak mali by sme tie dve akcie vykryť, 
- Napr. EĽRO KK má rozpočet 250 tis. eur 

 
PaedDr. Majerský, PhD. -  keď príde za dva dni do mesta cca 16 tis. ľudí, to je celkom slušné, 
marketingovo je to dobre nastavené 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - zo strany RTVS treba spomenúť Tibora Buzu, klobúk dole, lebo  urobil 
pre nás veľa, urobil taký  neštandardný ťah, lebo RTVS  z princípu nefinancuje také festivaly, 
takže on ako rodák z Levoče  hlási sa k nám, ďakujeme mu za to, že dokázal toto pre nás 
vyboxovať, je to veľká pomoc pre nás 
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p. Čurilla -  riziko je, že v prípade nutnosti, že sa to takto nevykryje musíme mať na to 
dofinancovanie, no keď to takto ideálne výjde, tak to by toho roku mohlo výjsť, ešte to 
počasie je najvyšší faktor 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – uvedomujeme si  aj riziko, ale inú formu  nemáme, jedine že si 
zoberieme preklenovací úver, 

- treba ale povedať, že my si berieme preklenovacie úvery v priebehu roka  
v rámci  eurofondov 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatrenie č. 3/a, 3/b, 3/c,  
mesta Levoča na rok 2017 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Použitie prostriedkov investičného fondu 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške  40 000  eur  
na projektovú dokumentáciu; 35 000 eur na rekonštrukciu hradobného opevnenia 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Plán zdroja krytia investičných akcií 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
MR odporúča  MZ schváliť financovanie  investičných akcií : 

- Prístupová cesta Garáže Západ       56 516 eur 
- Železničný riadok – cesta - garáže 16 000 eur 
- Za sedriou – cesta      55 000 eur 
- Ruskinovská ulica – cesta             122 500 eur 

(SPOLU                                         250 016 eur)      
realizovať z prostriedkov  z predajanehnuteľnéhomajetkumestaLevoča. 
T: ihneď      Z: Ing. Olekšáková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

8. VZN ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel  počas Mariánskej púte 

Písomný materiál tvor prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – predkladám nariadenie ako každoročne ku parkovaniu  počas Mariánskej 
púte,  

- Bude tu jedna zmena, nie je to vecou VZN, ale  tento rok nebude uzavretá 
štátna cesta, bude sa riešiť  operatívne, ak by došlo k nejakej kolízii, 
problémom 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: VZN č...........ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových 
vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie, že k VZN č. .../2017, ktorým sa upravuje státie, parkovanie 
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas  konania Mariánskej púte 
v dňoch 01.07.-02.07.2017, neboli v stanovenej lehote vznesené  žiadne pripomienky. 
T: ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: VZN č...........ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových 
vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN č. ..../2017, ktorým sa upravuje státie, parkovanie 
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte 
v dňoch 01.07.-02.07.2017 
T: ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

9. Smernica o verejnom obstarávaní 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – smernica je  upravená na základe novely zákona o verejnom obstarávaní, 
dvihli sa limity, upravujeme postupy, stanovili sme si prísnejšie kritéria ako určuje zákon, dali 
sme si limit  že od sumy 25 tis. eur bude sa zverejňovať  a môže sa ktokoľvek prihlásiť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – sprísnili sme si sami kritéria 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – aj tie práce s nízkou hodnotou my ideme cez  ponuky, a vieme  že 
sa tým dá ušetriť 
 
Ing. Pitoráková -  na webe máme odklik, ktorým sa každý vie dostať na všetky zákazky 
 
PaedDr. Majerský , PhD. – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Smernica  o postupe zadávania podlimitných zákaziek  

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  Smernicu  Mesta Levoča č..... o postupe zadávania 
podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek 
s nízkou hodnotou. 
 T: ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
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10. Žiadosť o spevnenie prístupovej cesty asfaltom – p. 
Uhrinovský 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – je to tá časť ulice, kde nie je žiadna cesta,  odhadom by bola potreba  cca 50 
tis. eur na danú investíciu 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – problematické časti, také úseky máme viacej ešte, aj napr. Staničná 
ul., Krivánska ul. 
 
Bc. Komara – ale tí ľudia vidia, že sa robí na iných miestach, tak aj oni chcú 
 
p. Čurilla –  je to žiadosť, mali by sme pristupovať štandardne,  lebo tí ľudia sa dožadujú 
svojich zákonných práv, na iných úsekoch riešime cestu kde ešte ľudia ani nebývajú, ale tu 
bývajú  už roky, ich požiadavka je podľa mňa úplne opodstatnená,  je to finančne náročné ale 
musíme nájsť riešenie 
 
Ing. Pitoráková -  treba to všetko vybrať,  treba to odvodniť, oni chcú normálnu komunikáciu, 

- Navrhujem, aby sa na MZ záväzne povedalo, ktoré ulice pôjdu, a potom ani jednu 
naviac, lebo teraz už mám šiestu, a každý sa dožaduje 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  musíme si nastaviť financie na komunikácie 
 
Mgr. Babej – jasné, treba im napísať že áno, sme za, ale  v tomto roku sú všetky finančné 
zdroje naprojektované,  a že do budúcnosti budeme hľadať možnosti 

- Aj Ruskinovskú si  mali sami robiť, a teraz mesto bude robiť 
 
 
p. Čurilla–mali by sme nejaký záver z toho urobiť, do MZ by malo ísť  ako odborne 
vyhodnotiť túto situáciu, dať alternatívu a technické riešenie k tomu 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja navrhujem, urobme si nejaký poradovník, priority do budúcna 
 
p. Čurilla  - ale im sa uznala za opodstatnenú tá požiadavka, opätovne argumentujú teraz že sa 
nič neurobilo, inde sme robili 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – ja som sa o tej požiadavke dozvedel teraz zhruba pred mesiacom, 
uvažujem, že ušetríme nejaké peniaze na súťaži  na Štúrovej ulici, ostanú nejaké peniaze,  
časť potrebujeme dať na dofinancovanie úseku ku Rovderovi  pri Tancárovi, a keď sa ešte 
dačo zvýši, potom poďme do takých úsekov, ale nie cez PD, nie cez obrubníky 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - dať asfalt bez toho kufra, sú to jednoducho vyhodené peniaze, treba 
rozprávať reálne 
 
Ing. Pitoráková – iné je keď sa tak urobí  kde sa rovno zlieva voda ku potoku, ale tu by sa 
všetko zlievalo rovno ku tomu novému úseku čo robili Komárovci, ja sa veľmi budem hanbiť 
keď my len vylejeme asfalt  rovno na zem  
 
p. Lorko – ak im by postačoval takýto stav, že sa len rovno naleje asfalt,  ja by som bol za, 
myslím že vydrží to cca 10 rokov, aj 15  možno, nechodia tam  ťažké mechanizmy 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ja by som ešte navrhol také riešenie, že  sú tu teraz Inžinierske 
stavby KE , zobrať ich  odborníkov teraz sa tam pozrieť a nech oni povedia či sa to dá, ako sa 
dá 
 
Ing. Pitoráková – ale potom mne treba úpravu rozpočtu do MZ dať, koľko to bude stáť, či to 
bude 5-10-15 tis.eur 
 
PaedDr. Majerský, PhD. -  na také úseky už len takým riešením, nie obrubníky, vstupy do 
domov,  

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Žiadosť o spevnenie prístupovej cesty  

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
 
MR berie na vedomie  žiadosť o spevnenie prístupovej cesty asfaltom v lok. ul. Železničný 
riadok. 
T: ihneď      Z:  Ing. Pitoráková 
       PhDr.,Mgr. Cvoliga 
 

11. Záver 
 

Primátor mesta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil  21. zasadnutie 
MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miroslav Čurilla   ............................................. 
 
Mgr. Vladimír Babej        ............................................. 
 
 
 
 
 
 
V Levoči dňa  13. júna  2017 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
 
 
 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                       primátor mesta  
 


