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Mestská rada v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 22 

z 22. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  12. septembra 2017 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

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

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice:   p. Miroslav Čurilla, Bc. Ľubomír Komara. 
T: ihneď        Z: primátor mesta        
   
UZNESENIE č. 3 
K bodu:  Informácia o zániku mandátu poslanca mestského  zastupiteľstva a nastúpení 

náhradníka.     
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie, že s účinnosťou od 11. 08. 2017 zanikol podľa ustanovenia § 25 ods. 
2 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát 
poslanca MVDr. Antona Drahomireckého. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Informácia o zániku mandátu poslanca mestského  zastupiteľstva a nastúpení 

náhradníka.     
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie nastúpenie náhradníka Šimona Jeseňáka, M. A. na post poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Levoči. V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je poslanec povinný zložiť 
sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.  
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z   21. zasadnutia MR. 
T: ihneď           Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Pri Dolinskom moste, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-E 6677/3 – orná pôda, s výmerou 962 m2 v podiele ½-ica, od Tibora 
Lesňáka, rod. Lesňáka, nar.: 23.11.1984, trvale bytom: Pod vinicou č. 30, Levoča, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemok zastavaný stavbou 
cykloturistického chodníka a za kúpnu cenu 2 eura/m2 za pozemok nezastavaný cit. stavbou.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 3/16-iny, od 
Radomíra Stančíka, rod. Stančík, nar.: 21.10.1970, trvale bytom: Lev. Dolina č. 1036/11, 
Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom výstavby 
stavby pod názvom „Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 1/16-ina, od Evy 
Bobkovej, rod. Mlynarčíková, nar.: 9.11.1965, trvale bytom Pri prameni č. 1367/27, Levoča, 
pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod 
názvom „Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, s výmerou 527 m2v podiele 1/4-ina, od Ing. Michala 
Mlynarčíka, rod. Mlynarčík, nar.: 8.9.1957, trvale bytom: Francisciho č. 29, Levoča, pre 
mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 5 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod 
názvom „Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 6894/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 181 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 62/2017, vyhotoveného dňa 8.9.2017, 
geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, 
s výmerou 527 m2, v podiele 1/8-ina, od Klaudii Miklošovej, rod. Mlynarčíková, nar.: 
20.8.1948, trvale bytom Malinovského č. 1112/20, Brezno, pre mesto Levoča, IČO: 329321, 
za kúpnu cenu 5 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod názvom „Cykloturistický chodník - 
Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťkúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 6894/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 181 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 62/2017, vyhotoveného dňa 8.9.2017, 
geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-E 6894/1 – tr. tráv. porast, 
s výmerou 527 m2, v podiele 1/8-ina, od Ing. Petra Mlynarčíka, rod. Mlynarčík, nar.: 
23.7.1956, trvale bytom Novomeského č. 1237/30, Brezno, od Klaudii Miklošovej, rod. 
Mlynarčíková, nar.: 20.8.1948, trvale bytom Malinovského č. 1112/20, Brezno, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 5 eur/m2 za účelom výstavby stavby pod názvom 
„Cykloturistický chodník - Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Lev. Dolina k.ú. Levoča, t.j. pozemok  
parc. Č. KN-E 6894/1 – tr.tráv.porast, s výmerou 527 m2 v podiele ¼-ina, od Bc. Jozefa 
Mlynarčíka, rod. Mlynarčík, nar. 9.3.1955, trvalé bytom J. Czauczika č. 1547/6, Levoča, pre 
mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 8 eur/m2, za účelom výstavby stavby pod 
názvom „Cykloturistický chodník – Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  2 proti  0 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MR  neodporúča  MZschváliť kúpu pozemkuv k. ú. Levoča, v lok. Nám. Š. Kluberta - parc. 
č. KN-C 3266 – zast. pl. a nádv., s výmerou 221 m2  k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1591 k. ú. Levoča, od Ing. Hynka Mráza, rod. Mráza, nar. 27.06.1951 a Alžbety 
Mrázovej, rod. Liptákovej, nar. 18.11.1952; obaja trvale bytom Pri strelnici 1687/26, Levoča, 
SR pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla  4/4, Levoča, IČO: 00 329 321 za kúpnu cenu 20 
eur/m2. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Zrušenie predkupného práva 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť uzavretie dohody o zániku predkupného práva medzi mestom 
Levoča, so sídlom, Nám. Majstra Pavla 4/4, Levoča, IČO: 00 329 321 ako oprávneným 
z predkupného práva a spoločnosťou Atlantis Enterprise, s. r. o., so sídlom Galova 66, 053 04 
Sp. Podhradie, IČO: 44071124 ako povinnou z predkupného práva, obsahom ktorej bude 
dohoda o zániku predkupného práva ako vecného práva zriadeného v prospech mesta (podľa 
V 928/13) k pozemkom v k. ú. Levoča, v lok. sídl. Sever: parc. č. KN-C 3056/17 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 264 m2 a parc. č. KN-C 3056/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou 69 m2 vo 
vlastníctve  spoločnosti Atlantis Enterprise, s. r. o., so sídlom Galova 66, 053 04 Sp. 
Podhradie, IČO: 44071124, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 7499 k. ú. Levoča 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 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj nehnuteľnosti v lok. Fedor jarok, k. ú. Levoča, a to 
pozemku označeného novým parc. č. KN-  C 6687/150 –– ost. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 33981302-60/2017, vyhotoveného dňa 
30.8.2017, geodetom Jánom Burikom, od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 - ost. pl., s výmerou 
7 9582 m2, pre Dušana Kamenického, rod. Kamenický, nar. 29.8.1939 a manž. Emíliu 
Kamenickú, rod. Tuščáková, 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 – prístrešok bez súp. č., pre osobné motorové vozidlo. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5 väčšinou všetkých poslancovzámer predať časť pozemku 
v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča, parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 12 m2) podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Michal Nováka, 
rod. Novák, nar. 3.8.1984, bytom: Francisciho č. 7, Levoča, za kúpnu cenu 35 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné 
využiť na výstavbu samostatne stojacej garáže z dôvodu priestorovej nedostatočnosti a 
dodržania dostatočnej vzdialenosti od stojacich garáži, žiadateľ pozemok zástava stavbou 
atypickej garáže na parkovanie auta, prívesného vozíka a motocykla, pričom táto stavba 
zabráni vytváraniu skládok domového odpadu a rôzneho nepotrebného odpadu z motorových 
vozidiel.   
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťzámer predať pozemok v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča a to časť 
pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou cca 100 m2 podľa geometrického plánu, 
ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Ing. Jána Gejdoša, rod. Gejdoš,nar. 
5.5.1952, trvale bytom ul. Nová č. 1029/86, Poprad - Veľká, 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 drobnými stavbami vo vlastníctve 
žiadateľa. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. 
Levoča, v lok. ul. Nad tehelňou parc. č. KN-C 2756/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou 75 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 47/2017, vyhotoveného dňa 17.07.2017 Ing. 
Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637 od pozemku parc. č. KN-C 2756/6 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 1 410 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na 
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liste vlastníctva č. 1, 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, 
umožní žiadateľke rozšíriť si záhradu a nie je vhodný na samostatné osobitné využitie.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Športovcov parc. č. 
KN-C 3253 – zast. pl. a nádv., s výmerou 23 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča t. 
č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča Levoča pre: 
- p. Ľudomila Kamenického, rod. Kamenického, nar. 13.05.1966, trvale bytom Levočská 
Dolina 3356/41A, Levoča, SR v podiele ½-ica; 
- p. Helenu Kedžuchovú,  rod. Kamenickú, nar. 30.10.1953, trvale bytom Pri prameni 
1357/16, Levoča, SR v podiele ½-ica; 
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 zastavaná stavbou 
garáže s. č. 2232 zapísanej na liste vlastníctva č. 6069 k. ú. Levoča, ktorej kupujúci sú 
podieloví spoluvlastníci, každý v podiele ½-ica.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZvyhodnotiť a 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 september 2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj 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 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za   proti   zdr   
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MR odporúča  MZvyhodnotiť a 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 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, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli 
schválené MZ v Levoči uznesením č. 8 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 17.07.2017 
a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta 
Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci september 2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj 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 pre ......................., za kúpnu 
cenu .............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZvyhodnotiť  a 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 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, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 7 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 
17.07.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej 
tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci september  
2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťpredaj 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 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 
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PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v 
lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to:  
- pozemok parc. č. KN-C 2868/222 – ost. pl., s výmerou 24 m2, ktorý je zapísaný na 

Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7750 
na Petra Kočiša, v celosti, za  

- pozemok parc. č. KN-C 2888/482 – zast. pl., s výmerou 24 m2, ktorý je zapísaný na 
Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2868/222 – ost. pl., s výmerou 24 
m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN- C 
2888/482 – zast. pl., s výmerou 24 m2,   sa stane Peter Kočiš, rod. Kočiš, nar.: 14.8.1984, 
bytom J. Francisciho č. 24, Levoča, v celosti, 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 pozemku, ktorý nadobudol 
Peter Kočiš od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavbu garáže, lebo by bola 
prekážkou v ceste a značne by obmedzovala prístup k už postaveným garážam. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v 
lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to:  
 -  pozemky parc. č. KN-C 2868/220 – ost. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2868/221 – 

ost. pl., s výmerou 24   m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom 
odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7694  na Denisa Krajňáka, v celosti, za  

-  pozemky parc. č. KN-C 2888/480 – zast. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2888/481 – 
zast. pl., s výmerou 24 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom 
odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/220 – ost. pl., s výmerou 24 
m2 a  parc. č. KN- C 2868/221 – ost. pl., s výmerou 24 m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 
00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2888/480 – zast. pl., s výmerou 
24 m2 a parc. č. KN-C 2888/481 – zast. pl., s výmerou 24 m2 sa stane  Denis Krajňák, rod. 
Krajňák, nar.: 6.3.1984, bytom J. Francisciho č. 21, Levoča, v celosti, 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 
pozemkoch, ktoré nadobudol Denis Krajňák od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať 
stavby garáží, lebo by boli prekážkou v ceste a značne by obmedzovali prístup k už 
postaveným garážam. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v 
lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to:  
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 -  pozemky parc. č. KN-C 2868/263 – ost. pl., s výmerou 18 m2, parc. č. KN-C 2868/264 – 
ost. pl., s výmerou 13 m2, parc. č. KN-C 2868/266 – ost. pl., s výmerou 9 m2 a parc. č. KN-
C 2868/268 – ost. pl., s výmerou 5 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, 
katastrálnom odbore na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 7386 na Štefana Švancára 
a manž. MUDr. Michalu Švancárovú Tatranskú, rod. Tatranská,  v celosti, za  

-  pozemky parc. č. KN-C 2868/257 – ost. pl., s výmerou 15 m2, parc. č. KN-C 2868/258 – 
ost. pl., s výmerou 12 m2, parc. č. KN-C 2868/259 – ost. pl., s výmerou 8 m2 a parc. č. KN-
C 2868/260 – ost. pl., s výmerou 4 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, 
katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/263 – ost. pl., s výmerou 18 
m2, parc. č. KN-  C 2868/264 – ost. pl., s výmerou 13 m2, parc. č. KN-C 2868/266 – ost. pl., 
s výmerou   9 m2 a parc. č. KN- C 2868/268 – ost. pl., s výmerou 5 m2 sa stane mesto Levoča, 
IČO: 00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/257 – ost. pl., 
s výmerou 15 m2, parc. č. KN-C 2868/258 – ost. pl., s výmerou 12 m2, parc. č. KN-C 
2868/259 – ost. pl., s výmerou 8 m2 a parc. č. KN-C 2868/260 – ost. pl., s výmerou 4 m2, sa 
stane Štefan Švancár, rod. Švancár, nar.: 19.10.1980 a manž. MUDr. Michala Švancároá 
Tatranská, rod. Tatranská, nar.: 24.11.1984, obaja bytom J. Francisciho č. 17,  Levoča 
v celosti, s finančným vyrovnaním a to: za rozdiel vo výmere (6 m2) mesto Levoča vráti 
Štefanovi Švancárovi a manž. kúpnu cenu vo výške 273 eur 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 pozemkoch, ktoré nadobudol Štefan Švancár 
a manž. od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, lebo by boli prekážkou 
v ceste a značne by obmedzovali prístup k už postaveným garážam. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v 
lok. sídl. Západ k. ú. Levoča a to:  
- pozemky parc. č. KN-C 2868/270 – ost. pl., s výmerou 2 m2 a parc. č. KN-C 2868/272 – ost. 

pl., s výmerou  1 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore 
na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“)  č. 3174 na Miroslava Ušáka a manž. Martinu 
Ušákovú, rod.: Kleinová, v celosti, za  

- pozemky parc. č. KN-C 2868/261 – ost. pl., s výmerou 1 m2 a parc. č. KN-C 2868/262 – ost. 
pl., s výmerou  8 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore 
na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/270 – ost. pl., s výmerou 2 
m2 a parc. č. KN-  C 2868/272 – ost. pl., s výmerou 1 m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 
00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č.  KN-C 2868/261 – ost. pl., s výmerou 1 
m2 a parc. č. KN-C 2868/262 – ost. pl., s výmerou 8 m2 sa stane Miroslav Ušák, rod. Ušák, 
nar.: 19.1..1974 a manž. Martina Ušáková, rod. Kleinová, nar.: 4.11.1978, obaja bytom   J. 
Czauczika č. 1, Levoča, v celosti s finančným vyrovnaním, a to: za rozdiel vo výmere (6 m2) 
Miroslav Ušák a manž. doplatia mestu Levoča kúpnu cenu vo výške 210 eur, 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 pozemkoch, ktoré 
nadobudol Miroslav Ušák a manž.  od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, 
lebo by boli prekážkou v ceste a značne by obmedzovali prístup k už postaveným garážam. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v 
lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:  
- pozemok parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 m2, ktorý je zapísaný na 

Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7090 
na Petra Antala, v celosti, za  

- pozemok parc. č. KN-C 2888/479 – zast. pl., s výmerou 23 m2,  ktorý je zapísaný na 
Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča , v celosti.  

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 
m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321 v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 
2888/479 – zast. pl., s výmerou 23 m2, sa stane  Peter Antal, rod. Antal, nar.: 10.6.1986, 
bytom J. Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, 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 mesto Levoča odpredalo 
Petrovi Antalovi pozemok, ktorý nie je vhodný na výstavbu garáže z dôvodu, že na pozemku, 
ktorý nadobudol Peter Antal od mesta Levoča, nie je technicky možné zrealizovať stavbu 
garáže.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za  3 proti  0 zdr  1 =  n e s c h v á l e n é 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností  v lok.Lev. 
Dolina k. ú., Levoča a to:  
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 6916/27 – orná pôda , s výmerou 740 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 62/2017, vyhotoveného dňa 
8.9.2017, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 6916/6 – orná pôda, 
s výmerou 3450 m2, 
ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  
(ďalej len „LV“) č. 6491 na MUDr. Ingrid Dzurňákovú, rod. Venglarčíková, v celosti, za  
- pozemok parc. č. KN-C 6873/5 – zast. pl., s výmerou 243 m2 s drobnou stavbou, ktorá nie je 
evidovaná v katastri nehnuteľnosti a za pozemok parc. č. KN-C 6871/28 – ost. pl., s výmerou 
589 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na 
mesto Levoča, v celosti. 
Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 6916/27 – orná 
pôda, s výmerou 740 m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom 
pozemku parc. č. KN-C 6873/5 – zast. pl., s výmerou 243 m2 s drobnou stavbou, ktorá nie je 
evidovaná v katastri nehnuteľnosti a pozemku parc. č. KN-C 6871/28 – ost. pl., s výmerou 
589 m2 sa stane MUDr. Ingrid Dzurňáková, rod. Venglarčíková, nar. 27.4.1971, bytom 
Bottova č. 263/2, Levoča, v celosti, s tým, že za rozdiel vo výmere (92 m2) vo výške 20 
eur/m2 doplatí MUDr. Ingrid Dzurňáková mestu Levoča, 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 vlastníčka pozemku označenom novým parc. č. 
KN-C 6916/27 nesúhlasí s odpredajom, ale súhlasí so zámenou pozemkov, pričom Mesto 
Levoča má na zamieňanom pozemku zámer realizovať stavbu pod názvom „Cykloturisticky 
chodník - Levoča IV. etapa“.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
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UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťv súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného 
majetku s účinnosťou od 01.10.2017:  
� inv. č. 2/827/75 – Rekonštrukcia ul. Vodárenská, na pozemku parc. č. KNE 7218, 

v obstarávacej cene 6 891,64 eur; oprávky 666 eur; v zostatkovej cene 6 225,64 eur; 
� inv. č. 2/827/76 – Rekonštrukcia ul. V. Greschika, na pozemku časť parc. č. KN-C 2888/1, 

v obstarávacej cene 41 893,21 eur; oprávky 4 022 eur; v zostatkovej cene 37 871,21 eur; 
� inv. č. 2/827/228 – Prepojovacie schodisko – M. R. Štefánika-Pod vinicou; na pozemkoch 

parc. č. KNC 1908/1, KNE 2581/2, KNE 2621/3 a KNE 2580, v obstarávacej cene 
19 756,98 eur; oprávky 1 945 eur; 17 811,98 eur; 

� inv. č. 2/827/229 – Rekonštrukcia chodníka ul. Kláštorská, na pozemku časť parc. č. KNC 
325, v obstarávacej cene 20 994,32 eur; oprávky 2 062 eur; v zostatkovej cene 18 932,32 
eur; 

� inv. č. 2/827/230 – Street workoutové ihrisko J. Francisciho, na pozemku parc. č. KNC 
2888/332, v obstarávacej cene 5 328,16 eur; oprávky 481 eur; v zostatkovej cene 4 847,16 
eur;  

� inv. č. 2/827/227-A – Cesta I/18 - alej - diaľničný privádzač – na pozemku parc. č. KNC 
5371/5 a KNC 5381/8, v obstarávacej cene 4 195,25 eur; oprávky 486 eur; v zostatkovej 
cene 3 709,25 eur; 

� inv. č. 2/827/227-F – D1 Preložka poľnej cesty v km 8,510-8,820 – na pozemkoch parc. č. 
KNC 4004/26, KNC 4004/17, KNC 4171/7, KNC 4183/12 a KNC 4004/14, v obstarávacej 
cene 99 889,43 eur; oprávky 9 584 eur; v zostatkovej cene 90 305,43 eur;     

� inv. č. 2/827/227-G – D1 Preložka poľnej cesty v km 7,300 – na pozemku parc. č. KNC 
4097/7, v obstarávacej cene 52 690,11 eur; oprávky 5 055 eur; v zostatkovej cene 
47 635,11 eur; 

� inv. č. 2/827/227-H – D1 Preložka poľnej cesty v km 8,863 - na pozemkoch KNC 4401/3; 
KNC 4400/6; KNC 7162/3; KNC 7154/5; KNC 7154/4; KNC 3978/5; KNC 3978/14; KNC 
3978/13; KNC 3978/11; KNC 7154/10; KNC 4400/12; KNC 4400/11; KNC 4424/12, 
v obstarávacej cene 89 714,93 eur; oprávky 8 600 eur; v zostatkovej cene 81 114,93 eur;  

� inv. č. 2/827/166 – Cesta na Odoricu - prístupová komunikácia – na pozemku parc. č. KNC 
7123, v obstarávacej cene 40 000 eur; oprávky 7 587 eur; v zostatkovej cene 32 413 eur; 

� inv. č. 2/827/167 – Cykloturistický chodník Levoča II. etapa – na pozemkoch parc. č. KNC 
8023/3; KNC 7186/15; KNC 6648/8; KNC 6659/33; KNC 7228/39; KNC 7228/40, 
v obstarávacej cene 337 484,77 eur; oprávky 63 290 eur; v zostatkovej cene 274 194,77 
eur; 

� inv. č. 2/826/11_A – Prístupová komunikácia J. Francisciho 24A – na pozemku parc. č. 
KNC 3056/29, v obstarávacej cene 24 546 eur; 824 eur; v zostatkovej cene 23 722 eur; 

� inv. č. 2/826/11_B – Parkovisko pred bytovým domom J. Francisciho 24A – na pozemku 
parc. č. KNC 3056/29, v obstarávacej cene 32 624 eur; oprávky 1 088 eur; v zostatkovej 
cene 31 536 eur; 

� inv. č. 2/826/9 – Spevnená plocha - parkovisko Rozvoj – na pozemku parc. č. 1608/5, 
v obstarávacej cene 5 220 eur; oprávky 220 eur; v zostatkovej cene 5 000 eur; 

� inv. č. 2/826/10 – Komunikácia Ul. Predmestie - technické zhodnotenie – na pozemku 
parc. č. KNE 7098, v obstarávacej cene 11 730 eur; oprávky 294 eur; v zostatkovej cene 
11 436 eur; 
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� inv. č. 2/826/11 – Chodník k bytovému domu J. Francisciho 24A – na pozemku parc. č. 
KNC 3056/29, v obstarávacej cene 6 630 eur; oprávky 224 eur; v zostatkovej cene 6 406 
eur; 

� inv. č. 2/827/231 – Chodník na mestskom cintoríne – na pozemku parc. č. KNC 3369/1, 
v obstarávacej cene 7 605,81 eur, oprávky 96 eur; v zostatkovej cene 7 509,81 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZschváliťv súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení s účinnosťou od 01.08.2017 zverenie 
správy majetku – verejné osvetlenie v k. ú. Levoča dlhodobýhmotnýmajetok: 
- inv. č. 2/827/VO/1 – VO – Železničný riadok, v obstarávacej cene 32 978,96 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/2 – VO – Pri likérke, v obstarávacej cene 26 055,25 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/3 – VO – garáže Za sedriou, v obstarávacej cene 481,78 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/4 – VO - Za sedriou, v obstarávacej cene 5 841,86 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/5 – VO - Kežmarská cesta, v obstarávacej cene 31 935,78 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/6 – VO - Lomnická ulica, v obstarávacej cene 17 219,61 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/7 – VO – Mengusovká ulica, v obstarávacej cene 8 702,79 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/8 – VO – spojovací chodník – sídl. „Západ“ a NMP, v obstarávacej cene 6 
244,71 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/9 – VO – ul. Jána Francisciho – č. 30 - 48, v obstarávacej cene 11 792,56 
eur;  
- inv. č. 2/827/VO/10 – VO – ul. Jozefa Czauczika, v obstarávacej cene 13 784,82 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/11 – VO – ul. Jána Francisciho – č- 4 - 11, v obstarávacej cene 13 409,70 
eur;  
- inv. č. 2/827/VO/12 – VO – ul. Viktora Greschika, v obstarávacej cene 7 073,14 eur; 
- inv. č. 2/827/VO/13 – VO – ul. Jána Francisciho – č. 13 - 24, v obstarávacej cene 16 990,19 
eur;   
- inv. č. 2/827/VO/14 – VO – Radové garáže – ul. J. Francisciho, v obstarávacej cene 
11 487,06 eur;  
- inv. č. 2/827/VO/15 – VO - Potočná ul., v obstarávacej cene 48 063,15 eur; 
- inv. č. 2/827/VO/16 – VO – Potočná ul. č. 38, v obstarávacej cene 7 793,78 eur; 
- inv. č. 2/827/VO/17 – VO – ul. Viktora Greschika, v obstarávacej cene 15 094,57 eur; 
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4 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/1/18 – obraz „Deň v Jablonici“, autor Ľudovít Hološka, Jablonica, 1 ks, vstupná cena 
2000 eur; do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, 
Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 
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T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Bezodplatný prevod stavby 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť nadobudnutie stavebného objektu 131-00 Preložka poľnej cesty 
v km 13,500 D1 v hodnote 33 554,82 eur od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom: 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do 
vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča, 
IČO: 00 329 321. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť prenájom pozemkov parc. č. KNC 6659/11 – ostatná plocha, 
s výmerou 3812 m2  a KNC 6659/13 – ostatná plocha, s výmerou 573 m2 v celosti, v lok. 
vodnej nádrže k. ú. Levoča, od Kláštora minoritov v Levoči, pre mesto Levoča, za nájomné 
500 eur/rok, na dobu neurčitú, na účel realizácie projektu z Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko – SR v lokalite vodnej nádrže pri Kováčovej vile Levoča.  
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť uzatvorenie dodatku Nájomnej zmluvy č. D1/07/49330/10/41 
(32315/09/SMM/189) zo dňa 01.03.2010 so Slovenským vodohospodárskym podnikom, 
štátny podnik, OZ Košice, IČO: 3602204704 a mestom Levoča na predĺženie doby nájmu.   
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Prenájom pozemkov 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZschváliť prenájom pozemkov v lok. Pri dolinskom moste a Lev. Dolina, k. 
ú. Levoča, a to:  
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 9784/4 – ost. pl., s výmerou 2 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 44/2016 (ďalej len „GP č. 44/2016“), 
vyhotoveného dňa 31.10.2016 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 
14.11.2016, od pozemku parc. č. KN-C 9784/1 – ost. pl., s výmerou 3 0630 m2; 
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 9983/2 – ost. pl., s výmerou 10 m2,  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 9983/3 – ost. pl., s výmerou 17 m2,  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 9983/4 – ost. pl., s výmerou 21 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7195/2 – ost. pl., s výmerou 
9642 m2;  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 10068/2 – ost. pl., s výmerou 33 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7191 – ost. pl., s výmerou 5 
0998 m2;  
- pozemok označenom novým parc. č. KN-C 10069/2 – ost. p., s výmerou 128 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7231 – vod. pl., s výmerou 1 
5057 m2 a  
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 - pozemok označenom novým parc. č. KN-C 10071/3 – ost. p., s výmerou 23 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 44/2016, od pozemku parc. č. KN-E 7193/3 – ost. pl., s výmerou 
938 m2, 

od Vojenských lesov a majetkov SR, š.p., Odštepný závod Vojenských lesov a majetkov SR 
š.p., o. z. Kežmarok, IČO: 31 577 920, pre mesto Levoča, IČO: 00 239 321, za nájomné vo 
výške 1 euro/rok, na dobu určitú 15 rokov, za účelom realizácie stavby pod názvom 
„Cykloturisticky chodník - Levoča IV. etapa“. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Ukončenie  nájmu bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu trojizbového bytu č. 4, 
nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č. 23B 
v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 1300/2016/OM/1 zo dňa 27.01.2016 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Evou Majchrzákovou, nar. 09.08.1974, trvalé 
bytom J. Francisciho č. 23B, Levoča, ako nájomcom, dohodou k 30.09.2017, pod 
podmienkou pridelenia bytu inému záujemcovi a podpísania nájomnej zmluvy s novým 
nájomcom, v opačnom prípade platí výpovedná lehota, ktorá končí dňa 31.10.2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Ukončenie  nájmu bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 23, 
nachádzajúci sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3381, na adrese Potočná č. 38 
v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 34897/2015/OM/17 zo dňa 10.12.2015 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Jozefom Bednárom, nar. 28.04.1972, trvalé bytom 
Mäsiarska č. 33, Levoča, ako nájomcom, dohodou k 30.09.2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Ukončenie  nájmu bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 25, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 20942/SMM/09/16 zo dňa 01.07.2009 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p.Dorotou Dudušovou, nar. 05.10.1990 a manž. 
Viktorom Dududšom, nar. 21.11.1985, obaja trvalé bytom Železničný riadok  č. 23, Levoča, 
ako nájomcami, dohodou k 30.09.2017. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 22 
nachádzajúci sa  na 5. nadzemnom podlaží (4. poschodí) bytového domu, súp. č. 3381 na 
adrese Potočná č. 38 v Levoči pre p. Barboru Babejovú, nar. 02.04.1987, trvale bytom J. 
Francisciho č. 26, Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším 
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nájomcom, pod podmienkou uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 10, nachádzajúci 
sa  na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 3314 na adrese Rozvoj č. 21B v Levoči pre p. 
Františka Iľaša, nar. 20.12.1975, trvale bytom Rozvoj č. 12, Levoča a manž. p. Evu 
Iľašovú, nar. 13.05.1971, trvale bytom Obchodná 35, Hrabušice, na dobu určitú – 3 roky, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou uvoľnenia bytu 
doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 4, nachádzajúci 
sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 3313 na adrese J. Francisciho č. 23B v Levoči pre 
p. Jozefa Bednára, nar. 28.04.1972, trvale bytom Mäsiarska č. 33, Levoča, na dobu určitú – 3 
roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou uvoľnenia bytu 
doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 23 nachádzajúci 
sa  na 5. nadzemnom podlaží (4. poschodí)  bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 
38 v Levoči pre p. Máriu Ihnačákovú, nar. 20.09.1965, trvale bytom Pod vinicou č. 61, 
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod 
podmienkou uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, vloženia finančnej zábezpeky na účet 
mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 25, 
nachádzajúci sa  na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Renátu Polákovú, nar. 22.05.1972, trvale bytom Predmestie č. 33, Levoča 
a manž. p. Róberta Poláka, nar. 25.06.1970, trvale bytom Predmestie č. 33, Levoča, na dobu 
určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, uhradenia nedoplatku za TKO, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
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V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Jozefovi Šimoničovi, nar. 08.10.1992, trvale bytom Vysoká 
390/36, Levoča na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, 
pod podmienkou uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, uhradenia nedoplatku za TKO, 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. Natálii Lackovej, nar. 24.05.1992, trvale bytom Levoča 
a manželovi Stanislavovi Lackovi, nar. 01.07.1992, trvale bytom Špitálska č. 44, Levoča, na 
dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
uvoľnenia bytu doterajším nájomcom, uhradenia nedoplatku za TKO, vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom službách spojených s užívaním bytu za mesiace 12/2016 a 1-6/2017, 
na adrese Levočské Lúky č. 27, č. bytu 9, súp. číslo 3268, Levoča v celkovej sume 360,66 eur 
a príslušenstvo pre p. Marcelu Šimoničovú, nar. 03.12.1972 a manž. Peter Šimonič, nar. 
20.01.1976, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 27, Levoča vo výške 50 eur mesačne vždy 
do konca príslušného mesiaca.  

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča 
a vo zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka 
Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, predmetom ktorého budú tieto 
zmeny: 

1) článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 
m.č. 3.12 umyvárka ženy  o výmere 19,42 m2 
m.č. 3.17 predsieň WC muži o výmere   6,16 m2 
m.č. 3.18 WC muži  o výmere 11,98 m2 
o výmere spolu 370,83 m2 

2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 14 833,20 euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 

mesačných čiastkach v sume 1 236,10 euro. 
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.10.2017.  

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

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

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťprijatie daru v lok. ul. Železničný riadok k. ú. Levoča t.j. 
stavebné úpravy: 
- rozšírenej existujúcej miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na časti pozemku označenom 
novým parc. č. KN-C 2146/6, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu 
č.29/2016, vyhotoveného dňa 13.7.2016, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného 
dňa 12.8.2016, od pozemku parc. č. KN-E 2230, parc. č. KN-E 7129 a parc. č. KN-E 2542/1, 
s jednosmernou premávkou, konštrukcia vozovky -   asfaltobetónový povrch;  
- obratisko, nachádzajúce sa na pozemku označenom novým parc. č. KN- C 2146/6, 
konštrukcia vozovky -   asfaltobetónový povrch a  
- časť príjazdovej účelovej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku označenom novým 
parc. č. KN- C 2146/6, konštrukcia vozovky -  tuha vozovka s betónovým povrchom,  
od spoločnosti: TERMO-stavebná chémia, s.r.o., so sídlom Železničný riadok 7283/23A, 
054 01 Levoča, IČO: 44 945 531, zastúpenej konateľkou Bc. Katarínou Komarovou, pre 
mesto Levoča, IČO: 00 239 321, v celkovej hodnote: 26 430,36 eur. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 23689/2017/OM/5 – 

dodatok č. 1 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliťuzavretieDodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena č. 23689/2017/OM/5 zo dňa 21.07.2017 uzavretej medzi mestom Levoča 
ako budúcim povinným z vecného bremena a spol. Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 20/A, 052 
01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253 ako budúci oprávnený z vecného bremena, predmetom 
ktorého je úprava odsekov č. 1 a 2 článku II. „Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena“, 
ktoré sa nahrádzajú novými odsekmi v tomto znení:   

Článok II. 
Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena 

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/32, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/46, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/52, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/53, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/56, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/57, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/63, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/66, zastavané plochy a nádvoria, 
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• pozemok parc. č. KN-C 4588/69, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/85, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/87, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/90, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/91, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/92, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/93, ostatné plochy, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/94, zastavané plochy a nádvoria, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/95, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedených Okresným úradom Levoča, katastrálnym  
odborom a   
• pozemok parc. č. KN-E 4603, (KN – C 4588/40, 4588/41),  orná pôda 
zapísaného na liste vlastníctve č. 4376, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálny 
odbor (ďalej len „nehnuteľnosti“). 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena na nehnuteľnosti podľa ods. 1 tohto článku zmluvy 
zrealizuje „HELSKE   PRODUCT PARK“, súčasťou ktorého budú nasledovné stavebné 
objekty (SO); 
• SO O4 – Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 

4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/93, 4588/94, 
• SO O5 – Oporné múry na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 
• SO O6 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63, 

4588/87, 
• SO O7 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63, 

4588/87, 4588/90, 4588/91, 
• SO O8 – Pripojovací plynovod na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/85, 
• SO O9 – Vodovodné prípojky na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 

4588/53, 4588/56, 4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/69, 4588/85, 4588/87, 4588/90,  
4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, KN-E 4603 (4588/40, 4588/41),   

• SO 10 – Splašková kanalizácia na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 

• SO 11 – Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/63, 4588/66, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, KN-E 4603 
(KN-C 4588/41), 

• SO 12 – Sadové úpravy na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/63, 4588/69, 4588/91, 
4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 4588/40), 

• SO 13 – Hrubé terénne úpravy na pozemkoch parc.č. KN-C 4588/63, 4588/85, 
4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, 

• SO 14 – Úprava trafostanice TR1 na pozemku parc.č. KN-C 4588/46. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  

T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  primátorovi mesta  schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, 
spolu v obstarávacej cene 4 978,89 eur. 
T: ihneď                               Z:   Mgr. Drahomirecký 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 53 
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K bodu:  Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2017 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie  Správu o rozpočtovom hospodárení mesta a monitorovaciu správu k 
programovému rozpočtu za I. polrok 2017 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS za I. polrok 2017 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie  Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2017. 
T: ihneď           Z:  JUDr. Kamenická  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:  Rozbor hospodárenia  TS ML k 30.6.2017 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie  Rozbor hospodárenia  TS ML za I. polrok 2017.  
T: ihneď           Z:  Mgr. Minďaš 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c,  
mesta Levoča na rok 2017 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektu 

s názvom „Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované 
pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti 
verejných budov“  vo výške 582 000 EUR 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na 
financovanie projektu s názvom „Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované 
pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti verejných 
budov“  vo výške 582 000 EUR a bianko zmenku ako zabezpečovací prostriedok k 
predmetnému úveru 
T: ihneď           Z:  Ing. Olekšáková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel   
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote  k predloženému návrhu  VZN č....../2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel  neboli  uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel   
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Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť  Návrh VZN č....../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel  podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Návrh na začatie procesu zmeny VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

a spôsobe a výške úhrady za poskytnutie sociálnych služieb na území mesta 
Levoča -  poslanecký návrh 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZ dňa 16.11.2017 prijať uznesenie k začatiu procesu zmeny VZN               
č. 13/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrady za poskytnutie 
sociálnych služieb na území mesta Levoča. 
T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková  
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:  Školská samospráva –delegovanie zástupcu mesta do RŠ MŠ, Ul. Železničný 

riadok 3, Levoča 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča  MZschváliťdelegovanie zástupcu mesta do Rady školy Materskej školy, U. 
Železničný riadok 3, Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                               Z:  RNDr. Gerčáková  
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 

4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné 
transfery pre šport a telovýchovu: 
a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN 

mesta Levoča č. 22/2015 
1. LK Levoča     500 € 
2. Cyklo Spiš, Levoča       500 € 
3. FK 05 Levoča        500 € 
4. Levoča XC Ski team       500 € 
5. AK Slovan Levoča       300 € 
b) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov 

VZN mesta Levoča č. 22/2015 
1. LK Levoča     500 €  
2. Cyklo Spiš, Levoča       500 € 
3. TJ Štart Levoča        100 € 

T: ihneď                 Z:  RNDr. Gerčáková 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Levoči 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča primátorovi mesta   schváliť  poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný                                                                              
hasičský zbor v Levoči vo výške 400,- €  z kapitoly 03.2 – Požiarna ochrana. 
T: ihneď           Z:  Ing. Horbaľ 
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PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 

finančnýchprostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblastitelesnej a športovej výchovy pre účely stavby: 
„Rekonštrukciatelocvične, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na 
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovejvýchovy pre účely stavby: 
„Rekonštrukcia telocvične, Základnáškola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča“ 

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

UZNESENIE č. 65 
K bodu:  Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie 

finančnýchprostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblastitelesnej a športovej výchovy pre účely stavby: 
„Rekonštrukciatelocvične, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť spoluúčasť Mesta Levoča vo výške 20 % z rozpočtovaných 
nákladov stavby: „Rekonštrukcia telocvične, Základná škola,Námestie Štefana Kluberta 10, 
Levoča“. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:  Návrh na schválenie podpisu dotačnej zmluvy so Slovenským futbalovým 

zväzom v rámci schváleného projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre 
zriadenie futbalových šatní“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča  MZ schváliť podpis dotačnej zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom 
v rámci schváleného projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových 
šatní“. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:  Návrh na schválenie spolufinancovania projektu:  „Rekonštrukcia priestorov 

1.PP pre zriadenie futbalových šatní“ vo výške 54 477,16 eur. 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu:  „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre 
zriadenie futbalových šatní“ vo výške 54 477,16 eur. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia 

zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, kód projektu 
ITMS2014+:310011B199 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťv súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/32 zo dňa 30.01.2017 (ďalej len „Zmluva o 
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poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE 
MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k 
Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej 
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a 
vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, 
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v 
zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 
IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, 
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: : Mesto Levoča – modernizácia 
zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, kód projektu ITMS2014+: 310011B199.  
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:  Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia 

zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, kód projektu 
ITMS2014+:310011B199 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpoverenie primátora podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k 
blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči 
Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.  
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:  Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov z dotácie MF SR na 

financovanie záchrany a obnovy kultúrnychy pamiatok v r. 2017 – aktualizácia 
po procese VO 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť návrh presunu finančných prostriedkov z dotácie MF SR na 
financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v r. 2017 – aktualizácia po procese 
verejného obstarávania, podľa priloženej tabuľky. 
T: ihneď           Z:  Ing. Pitoráková 

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:  Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady 

Hl. za  3 proti  0 zdr  1  =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ  zmeniť počet členov mestskej rady zo šesť na päť. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča Mestským 
zastupiteľstvom v Levoči v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 16. 11. 2017. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 73 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča MZ ustanoviť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
mesta Levoča a náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra takto: 

1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča sa uskutoční tajným hlasovaním v zmysle 
ustanovenia § 14 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

2. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča má právo v deň konania 
voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 5 minút. 

3. Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča musí obsahovať: 
- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-

mail), 
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedenou pracovnou pozíciou, 
- úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako 

3 mesiace, 
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra nie starší 

ako 3 mesiace, 
- písomný súhlas kandidáta so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich 

uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra 
mestským zastupiteľstvom.  

4. Plnenie predpokladov prihlásených kandidátov a náležitosti doručených prihlášok 
preverí komisia v zložení: 
- PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, zástupca primátora,  
- Bc. Ľubomír Komara, poslanec mestského zastupiteľstva, 
- JUDr. Lýdia Budziňáková, poslanec mestského zastupiteľstva. 

T: ihneď                                                                    
Z: Ing. Lisoňová 

PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra mesta Levoča schváliť 
zverejnenie textu nasledujúceho znenia na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta: 
 

„Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením č. XX/XX zo dňa 21. 09. 2017 vyhlasuje 

v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Levočana deň 16. 11. 2017. 

 

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- bezúhonnosť, 

- zdravotná spôsobilosť. 

2. Náležitosti prihlášky kandidáta: 

- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-

mail), 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedenou pracovnou pozíciou, 

- úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
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- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako 

3 mesiace, 

- doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra nie starší 

ako 3 mesiace, 

- písomný súhlas kandidáta so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich 

uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra 

mestským zastupiteľstvom.  

3. Voľba hlavného kontrolóra sa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči 

č. XX/XX zo dňa 21. 09. 2017 uskutoční tajným hlasovaním v zmysle ustanovenia § 14 

rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

4. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča má právo v deň konania 

voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 5 minút. 

5. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Funkčné obdobie začína 

dňom 02. 01. 2018, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

 

Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta 
Levoča je najneskôr 02. 11. 2017 do 14.00 h. Miesto doručenia prihlášky kandidáta na 
funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča je podateľňa Mestského úradu Levoča, 
Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča. Kandidát označí zadnú stranu obálky 
textom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.“ 

T: ihneď                                                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                           PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 75 
K bodu:  Návrh  VZN  mesta o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. XX/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta 
Levoča uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:  Návrh  VZN  mesta o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťvšeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/2017 
o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu, 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. 77 
K bodu:  Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 30/13 zo dňa 17. 07. 2017, ktorým bolo schválené 
zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia mesta o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levoča, ktoré malo nahradiť 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2007 o predajnej a prevádzkovej dobe. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:  Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 30/14 zo dňa 17. 07. 2017, ktorým bolo schválené 
zahájenie legislatívneho procesu vydania všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa 
malo zmeniť všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2013 o podmienkach predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 79 
K bodu:  Informácia o vydaní doplnku č. 15 k organizačnému poriadku Mestského 

úradu Levoča. 
Hl. za 4 proti  0 zdr 0 

MRberie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 08. 2017. 
T: ihneď                               Z: Ing.  Lisoňová 
PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Návrh na menovanie  komisie posudzujúcej návrhy na verejné uznania 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ menovať komisiu posudzujúcu verejné uznania Čestné občianstvo mesta 
Levoča a Cena mesta Levoča v zložení: 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – predseda komisie 
Pavol Rosina 
Miroslav Čurilla 
JUDr. Lýdia Budziňáková 
Anna Kravecová 
Mgr. Vladimír Babej 
Ing. Ján Babej 
PaedDr. Ľubomír Repaský 
T: ihneď           Z:  PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) 
za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 
realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 82 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku 
sídliska Rozvoj Levoča“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 
UZNESENIE č. 83 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča MZ schváliťzabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ vo výške ....... 
 
 
(rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a z poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku    v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 84 
K bodu:   Projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“ 

Hl. za 4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta. 
T: ihneď           Z:  Mgr. Lazorová  

PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  12.9. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
       primátor mesta  

 
 


