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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 34 

 

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 15. februára 2018 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ  s doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 10 proti  0 zdr1  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Babej, Anna Kravecová, JUDr. Lucia 
Babejová. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 11 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  MUDr. Jana Suráková, PhDr. Ľubomír Vira. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 11 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z 33. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017 

Hl. za 14 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

MZ  berie na vedomie  Informáciu o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017.                                        
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta       
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti  – poslanecký  návrh 

Hl. za 5 proti  1 zdr 7 nehl. 1 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ  neschvaľujeposlanecký návrh  PaedDr. Ľubomíra Repaského – stiahnuť z rokovania 
bod programu o zmene zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta  a o predaji  
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lesných pozemkov pre spol.Arprog a.s., a dodatočne jednať s firmou o výhodnejších 
podmienkach pre mesto Levoča. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti – poslanecký návrh 

Hl. za 6 proti  5 zdr 3 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Ing. Jána Babeja – predaj lesného  pozemku pre spol. 
Arprog a.s. za cenu podľa znaleckého posudku  aj s cenou porastu, t.j. za  celkovú  cenu 3 741 
eur. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za 8 proti  5 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom 
znení v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, a to takto: 
Článok 17 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča, ktorý znie 
„Lesné pozemky Mesta nie sú určené na predaj“ sa mení nasledovne: 
„Lesné pozemky Mesta nie sú určené na scudzenie s výnimkou prípadov, ak prevod 
vlastníctva lesného pozemku je nevyhnutne potrebný na účel: 
a) vysporiadania vlastníckeho práva k lesnému pozemku nachádzajúcemu sa pod existujúcou 

stavbou postavenou v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo k nej priľahlému 
pozemku, alebo 

b) vysporiadania vlastníckeho práva k lesnému pozemku v súvislosti so stavbou plánovanou 
na lesnom pozemku, ktorá prispeje k zabezpečeniu plnenia úloh Mesta v záujme 
spoločenského a ekonomického rozvoja a zároveň 

takýto lesný pozemok bude určený na iné účely ako na plnenie funkcií lesov na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o jeho dočasnom vyňatí 
alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov. Výmera prevádzaného lesného pozemku podľa 
predchádzajúcej vety tohto ustanovenia nesmie presiahnuť 10 000 m². Minimálna 
východisková cena prevádzaného lesného pozemku podľa tohto ustanovenia nesmie byť 
nižšia ako cena určená znaleckým posudkom vypracovaným pre tento prípad na náklady 
nadobúdateľa. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 0 proti 7  zdr 7 nehl. 0 =  n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 7013/53 - lesný pozemok s výmerou 5281 
m2, k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok s výmerou 6 
033 765 m2, k. ú. Levoča na podklade geometrického plánu č. 209/2018, vyhotoveného Ing. 
Pavlom Kostelníkom (IČO: 41 686 187) dňa 02.02.2018 (ďalej len „Predmet kúpy“), pre 
spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 
168 335 za kúpnu cenu vo výške 737,00 eur, stanovenú Znaleckým posudkom č. 7/2018 
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z 12.02.2018, vypracovaným Ing. Viktorom Weiserom, znalcom v odbore lesníctvo, Mišíkova 
9, 052 01 Spišská Nová Ves, 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 na prevádzanom pozemku kupujúci v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská Dolina 
vybuduje a bude prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, 
ako aj bezpečnosti tejto skupiny lyžiarov. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho 
využívať Predmet kúpy výlučne na účel vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre 
deti.  
Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení práva spätnej kúpy k 
Predmetu kúpy v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú kupujúci Predmet 
kúpy nadobudol, ktoré právo je predávajúci oprávnený uplatniť kedykoľvek v prípade, ak: 
a) kupujúci v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na 

Predmete kúpy nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, alebo  
b) predmet kúpy kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy prestane slúžiť účelu, 

na ktorý za ho predávajúci zaviazal využívať.  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča, t.j. pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 7196/15 - ost. pl., s výmerou 288 m2 a pozemok označený novým parc. 
č. KN-C 7196/16 - ost. pl., s výmerou 36 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 36/2017, vyhotoveného dňa 10.10.2017, geodetom Ľudovítom Muránským, od 
pozemku parc. č. KN-C 7196/8 - ost. pl., s výmerou 354 m2, pre Mgr. Dušana Suchého, 
rod. Suchý, nar. 13.11.1944, trvale bytom: J. Francisciho č. 13, Levoča, za kúpnu cenu 
3 380,00 eur stanovenú znaleckým posudkom č. 245/2017 zo dňa 14.11.2017, ktorý vyhotovil 
Ing. Peter Turek, znalec v odbore stavebníctva, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný 
stavbou rekreačnej chaty vo vlastníctve nadobúdateľa – žiadateľa a priľahlá plocha – 
pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. Obsahom 
kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť finančný rozdiel v hodnote zamieňaných 
pozemkov vo výške 4 220,97 eur, ktorý mesto Levoča uhradilo pri zámene pozemkov so SR - 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 6 proti  4 zdr 3  nehl. 1 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať časť pozemku v lok. ul. 
Popradská cesta, k. ú. Levoča,  parc. č. KN-E 7164/2 – zast. pl., s výmerou cca 50 m2 podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Ondreja 
Polláka, rod. Polák, nar. 19.6.1989, bytom: Popradská cesta č. 914/13, Levoča, za kúpnu cenu 
20 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 žiadnu výstavbu samostatne stojacej stavby pre značnú svahovitosť, je zlý 
prístup k jestvujúcemu rodinnému domu a pred rodinným domom nie je možnosť parkovania, 
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lebo sa nachádza v tesnej blízkosti cesty I/18, úpravou pozemku sa vylepší prístup do rod. 
domu a tým sa vyrieši aj problém s parkovaním motorových vozidiel pred cit. rod. domom.  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 1682 – zast. pl. a nádv., s výmerou 19 m2 , 
v lok. Železničný riadok, v k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
pre Mgr. Slávku Sámelovú, rod. Korabskú, nar. 30.09.1975, trvale bytom Rozvoj 1114/24, 
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je 
zastavaný stavbou garáže s. č. 1902  vo vlastníctve kupujúcej, t. č. zapísanej na liste 
vlastníctva č. 3855 k. ú. Levoča.  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 8 proti  0 zdr 5  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie - časť parcely č. KN-E 
7095/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 20 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre p. Viktora Kaleju, rod. Kaleja, nar. 28.10.1949, trvale bytom 
Predmestie 865/36, 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 domu s. č. 865 vo vlastníctve kupujúceho, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1336 k. ú. Levoča. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu 
v mesačných splátkach vo výške 20 eur/mesiac. Kupujúci zabezpečí vypracovanie 
geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lesná: 
 - parc. č. KN-C 3415/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 2/2018, vyhotoveného dňa 09.01.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným 
úradom Levoča dňa 18.01.2018 pod č. G1-10/2018 z pozemku parc. č. KN-C 3415 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 1 777 m2 ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
- parc. č. KN-C 3433/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 19 m2 ;  t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,  
pre Ing. Jozefa Hasaja, rod. Hasaj, nar. 25.08.1972, trvale bytom Lesná 1641/6, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je 
zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúceho a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou oplotenia, nakoľko sa nachádza v jeho bezprostrednom susedstve. Kupujúci 
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zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 22,75 eur, s dobou splácania 2 roky 
(22,75 eur x 24 mes. = 546 eur).  
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 13 proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Vodárenská - parc. č. KN-C 3426/3 
– zast. pl., s výmerou 39 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 64/2017, 
vyhotoveného dňa 05.01.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
18.01.2018 pod č. G1-7/18, z pozemku parc.  č. KN-E 1546/1 – trv. tr. porasty, s výmerou 
283 m2  ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Jaroslava Bašistu, rod. 
Bašista, nar. 30.06.1957 a Gabrielu Bašistovú, rod. Karasová, nar. 21.03.1955, obaja trvale 
bytom Vodárenská 1660/6, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve.   
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 11 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZschvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej: 
- parc. č. KN-C 8042/3 – trv. tr. porasty, s výmerou 67 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 57/2017, vyhotoveného dňa 04.01.2018 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 17.01.2018 pod č. G1-6/2018, z pozemku 
parc. č. KN-E 1547 - trv. tr. porasty, s výmerou 68 m2 ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 
4376 k. ú. Levoča; 
- parc. č. KN-C 7213/3 – zast. pl., s výmerou 2 m2 ; 
- parc. č. KN-C 7213/4 – zast. pl., s výmerou 1 m2 ; 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 57/2017, vyhotoveného dňa 04.01.2018 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 17.01.2018 pod č. G1-6/2018,  z pozemku 
parc.  č. KN-C 7213/2 – zast. pl.anádv, s výmerou 7 161 m2 ; t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
pre Ladislava Husztheho, rod. Huszthy, nar. 12.03.1958 a manž. Tatianu Huszthyovú, rod. 
Vráblovú, nar. 30.12.1962, obaja trvale bytom Lúčna 1659/33, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu 
cenu 14 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že časť prevádzaných pozemkov je zastavaná 
drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, 
nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve.   
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T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:Predaj nehnuteľnosti  

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl.  
 
MZ schvaľujepredaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - časť parcely č. KN-C 
3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 83 m2 , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale 
bytom Levočské Lúky 1133/49, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu vo vlastníctve kupujúcej. 
Kupujúca zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:Zrušenie uznesenia 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie č. 31 z 27. zasadnutia MZ konaného dňa 27.04.2017, ktorým bol 
schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Poľná - parc. č. KN-C 2756/4 – orná 
pôda, s výmerou 676 m2  formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky súťaže. 
T: ihneď     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči - špecifikácia: 
- PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 
hrebeňová; 
- spotreba: cca 11,5 ks/m2; 
- vek: 15 rokov; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika; 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 
a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 0,30eur/ks; 
b) platba kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje 

nebezpečenstvo vzniku škody.   
d) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, 

ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa schváleného 
harmonogramu zasadnutí MZ; 

e) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ 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; 

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

len so súhlasom mesta; 
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i) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto 
oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom 
bol návrh prijatý; 

j) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
k) 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: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach  - 
poslanecký návrh  

Hl. za 4 proti 2  zdr  9  nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Pavla Rosinu – výstavbu a prevádzkovanie prístreškov 
na autobusovej zastávke Š.Kluberta, sídl. Západ a sídl. Pri Prameni,  urobí mesto vo svojej 
réžii s možnosťou predaja reklám. 
T: ihneď     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová  
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach  - 
poslanecký návrh  

Hl. za 12 proti 0  zdr  3  nehl. 0   
 
MZ schvaľuje poslanecký návrhMiroslava Čurillu – zvýšiť sumy podľa zásad hospodárenia 
pre spol. euroAWKs.ro.  z minimálnej  sumy o 20%.  
T: ihneď     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová  
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach  

Hl. za 13 proti  0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie Zmluvy o podmienkach výstavby 
prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnomumiestnení a prevádzkovaní 
reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na pozemkoch mesta medzi Mestom 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 a spol. euroAWK, spol. s r. o., 
Brečtanova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 podľa predloženého návrhu (príloha č. 1) 
so zapracovaním schváleného poslaneckého návrhu  o 20%-om  zvýšení súm v ňom 
uvedených, v súlade s ustanovením §9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení ako prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v zabezpečení verejných 
potrieb obyvateľov Mesta Levoča v oblasti životného prostredia a kultúry cestovania vo 
verejnej doprave. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu:Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje nájom pozemku parc. č. KN-C 1074/54 – zast. pl. a nádv. s výmerou 9 m2, k. 
ú. Levoča, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1074/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
451 m2 na podklade Geometrického plánu č. 33981302-4/2018 na oddelenie pozemku p. č. 
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1074/54, vypracovaného Jánom Buríkom (IČO: 33981302) dňa 15.01.2018, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča dňa 22.01.2018, pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča, SR, IČO 329 321 od SR - Slovenská správa ciest Bratislava, Správa a údržba Poprad, 
Kukučínova 20, 058 01 Poprad, SR za nájomné vo výške 21,00 eur ročne, stanovené 
Znaleckým posudkom č. 6/2018, vypracovaným dňa 26.01.2018 Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, znalcom v odbore Stavebníctvo. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 2 proti  4 zdr  7  nehl.  1 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje zmenu uznesenia č. 15 z 29. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
22.06.2017, ktorým bolo schválené 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 tak, že slovné spojenie 
„za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu“ sa nahradí  slovným spojením „bezodplatne“ . 
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 2 proti  3 zdr 11  nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
 
MZ neschvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – rozšírenie NN siete pre garáže sídlisko 
Západ“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. 70/2014, vyhotoveného dňa 28.2.2014, spoločnosťou GEODETING s.r.o. Košice, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.3.2014 pod č. 
52/14:  
- trpieť umiestnenie stožiarovej trafostanice, VN prípojky podzemného NN vedenia 

a silnoprúdových elektrických rozvodov nadzemného elektrického vedenia VN a ich 
príslušenstva na pozemkoch  v k. ú. Levoča, parc. č. KN- C 2888/1 zast. pl. a pozemku parc. 
č. KN-C 2868/1 – ost. pl. (ďalej len „slúžiace pozemky“) zapísané na liste vlastníctva č. 1 
tak, ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 70/2014,  

- 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 stožiarovej trafostanice, VN prípojky, podzemného NN vedenia 
a silnoprúdových elektrických rozvodov nadzemného elektrického vedenia VN; 

- 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, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.    
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 1 proti  3 zdr 12 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
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MZ neschvaľujezmenu uznesenia č. 17 z 29. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
22.06.2017, ktorým bolo schválené 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 tak, že slovné spojenie 
„za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu“ sa nahradí  slovným spojením „bezodplatne“ . 
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené. 
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 3 proti  2 zdr  11  nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 
 
MZ neschvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Bottova, Kasárenská – úprava 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 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
400143.0041/2013, vyhotoveného dňa 7.10.2013, spoločnosťou HRDLIČKA SLOVAKIA 
s.r.o., Košice, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
18.10.2013, pod č. 269/13:  
- trpieť na pozemkoch v katastrálnom území Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča: parc. č. 

KN-E 7098 – zastpl.; parc. č. KN-C 621/1 – záhrada; parc. č. KN-C 611/1 – zast. pl.; parc. č. 
KN-C 621/1 – zast. pl.; parc. č. KN-C 611/2 – zast. pl.; parc. č. KN-C 621/4 – zast. pl.; parc. 
č. KN-C 621/5 – zast. pl.; parc. č. KN-C 621/6 – zast. pl.; parc. č. KN-C 621/7 – zast. pl.; 
parc. č. KN-C 621/8 – zast. pl.; parc. č. KN-C 615 – zast. pl.; parc. č. KN-C 658 – zast. pl.; 
parc. č. KN-C 659 – zast. pl.; parc. č. KN-C 717 – zast. pl.; parc. č. KN-C 813 – zast. pl. a 
parc. č. KN-C 1602 – ost. pl., zapísaných na listoch vlastníctva č. 4376 a č. 1k. ú. Levoča 
(ďalej len „slúžiace pozemky“) umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva tak, ako je zakreslené v GP č. 400143.0041/2013; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva; 

- 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, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.     
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Obchodné centrum Levoča – SO 01 Preložka NN 
vedenia“  zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Europrojekt Delta 4 SK, k. s., 
IČO: 35 770 287, so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 67/2017 vyhotoveného dňa 20.09.2017 Ing. Petrom Garnekom – 
GEODET, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová 
Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 02.10.2017 pod č. G1-290/17:  
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- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1; 
KN-C 4739/1; KN-C 4742; KN-C 8722/2  vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) v súvislosti so stavbou „Obchodné 
centrum Levoča – SO 01 Preložka NN vedenia“ umiestnenie NN podzemného vedenia;   

- 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 vedenia; 

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

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Samoobslužná umyvárka Levoča“  zriadenie vecného 
bremena v prospech spoločnosti ReFriX, s. r. o., IČO: 45 403 741, so sídlom: Pod traťou 9, 
060 01 Kežmarok ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1 

a parc. č.  KN-C 2358/3 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie kanalizačnej prípojky v súlade so 
situáciou vypracovanou Ing.  Denisou Tóth; zodp. projektant: Ing. Miroslav Mačičák, 
Slavkovská 19, Kežmarok v novembri 2017 a technickou správou z januára 2018;    

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách kanalizačnej prípojky; 

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

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:Zriadenie vecného  bremena 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZschvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – Kabelizácia NN siete na uliciach 
Kláštorská a Žiacka“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Kláštorská a Žiacka v Levoči: parc. č. KN-C 

325 a parc. č. KN-C 363 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie NN podzemného káblového 
vedenia a istiacich skríň v súlade so situáciou stavby vypracovanou spoločnosťou 
ENERPRO, s. r. o., IČO: 44 324 600, so sídlom: Miškovecká 6, 040 11 Košice – Ing. 
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Jozefom Šurinom a naprojektovanej Ing. Stanislavom Počuchom (dátum: 10/2017; číslo 
výkresu: V2). 

- 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  NN podzemného káblového 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, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, za podmienky úpravy chodníka na ul. Kláštorskej novým 
asfaltovým kobercom v celej jeho dĺžke realizovanej stavby. Uzavretiu zmluvy o zriadení 
vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 30.06.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za 15 proti  0 zdr 1 nehl.  0 
 
MZschvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levočapodľa prílohy č. 3 v obstarávacej cene 7 050,00 eur. 
T: 30.04.2018     Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:Ukončenie nájmu nebytových priestorov 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZschvaľujeukončenie Zmluvy o nájme č. 13419/SMM/11/4 nebytových priestorov zo dňa 
31.03.2011, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 02.08.2013, 
nachádzajúcich sa adrese na Námestie Štefana Kluberta č. 6 v Levoči uzatvorenej medzi p. 
MUDr. Alenou Kopaničákovou, IČO: 42085772 so sídlom Ul. Gašpara Haina 45, Levoča ako 
nájomcom a Mestom Levoča ako prenajímateľom dohodou k 28.02.2018. 
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:Použitie fondu  prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl.  0 
 
MZschvaľuje použitie Fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov v roku 2018 
podľa predloženého návrhu. 
T: 30.04.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZschvaľuje 3/5-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. 2 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: 
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1) článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 
m.č. 1.01/A  sklad o výmere 64,15 m2 
o výmere spolu  434,98 m2 

2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 16 116,24 euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 

mesačných čiastkach v sume 1 343,02 euro. 
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 12 proti 0  zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 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. 2 k Nájomnej zmluve č. 
23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 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. 1.01 sklad o výmere 221 m2 
o výmere spolu 546 m2 

2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 12 007,56  euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 

mesačných čiastkach v sume 1 000,63 euro. 
Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje 3/5-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. 5 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 budú tieto zmeny: 
1) Článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa: 

m.č. 1.10   predsieň o výmere   5,10 m2 
m.č. 1.11   sklad  o výmere   5,74 m2 
m.č. 1.12   sklad  o výmere 27,00 m2 
o výmere spolu  3 418,77 m2 
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2) článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia: 
- nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 90 969,24  euro ročne, 
- nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 

mesačných čiastkach v sume 7 580,77 euro. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 zo dňa 27.02.2014 v znení jej Dodatku č. 1 
zo dňa 31.03.2015, Dodatku č. 2 zo dňa 17.12.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017 
a Dodatku č. 4 zo dňa 31.07.2017 ostávajú nezmenené. 
Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Zverenie majetku do správy  

Hl. za 15 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 
2/827/240 – Rekonštrukcia okien, dverí – NMP 54, na pozemku parc. č. KN-C 41, 
v obstarávacej cene 52 695,40 eur; oprávky 220 eur; v zostatkovej cene 52 475,40 eur; do 
správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra 
Pavla č. 54, IČO: 42080312 s účinnosťou od 01.03.2018. 
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZprijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  Občianske združenie MAS 
LEV, o.z. so sídlom Námestie Majstra Pavla č. 28, Levoča, IČO 42084636,  doručený 
v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Námestí 
Majstra Pavla č. 28 na  II. poschodí  vľavo ( miestnosť, chodba, soc.zariadenie)  na účel  
kancelária – workshopy,   za nájomné vo výške  10, 00 eur/m2/rok s účinnosťou od 1.4.2018. 
T: 31.3.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča. 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľujeobstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele E KN 
č. 5141/1 v k. ú. Levoča,  za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečia vlastníci 
pozemku Ján Fľak, Lomnická 16, Levoča, Rudolf Fľak, Lomnická 13, Levoča, Ing. Radomír 
Fľak, Lomnická 20, Levoča formou refundácie skutočne vynaložených nákladov na 
obstaranie, ku ktorej sa zaviaže pred začatím obstarania ÚP.                                               
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
  
UZNESENIE č. 40 
K bodu:Návrh na schválenie vstupu do programu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej 
republiky „ Podpora rozvoja športu na rok 2018“ , podprogram č. 2 „Výstavba detských 
ihrísk“ s projektom „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni“ 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľujevstup do programu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky „ 
Podpora rozvoja športu na rok 2018“ , podprogram č. 2 „Výstavba detských ihrísk“ s 
projektom „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni“ 
T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu:Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Modernizácia detského ihriska 
na Sídlisku pri prameni“ vo výške 11 524,45 eur.    

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľujespolufinancovanie projektu: „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri 
prameni“ vo výške 11 524,45 eur. 
T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác na 

stavbu: „Miestna komunikácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia na 
Ruskinovskej ulici v Levoči“ v celkovej sume najviac 159 055,72 eur s DPH. 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľujezačatie procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: „Miestna 
komunikácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ 
v celkovej sume najviac 159 055,72 eur s DPH. 
T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 podľa 

priloženého návrhu. 
Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľujeplán verejného obstarávania na rok 2018 podľa priloženého návrhu. 
T: december 2018     Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:Návrh na vstup do investičnej akcie a schválenie začatia procesu                 

verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác na stavbu:                          
„Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa –1. a 2. časť 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeVstup do investičnej akcie a začatie procesu verejného obstarávania 
dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. 
etapa– 1. a 2. časť “ 
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:Použitie dotácie Ministerstva financií SR na záchranu a obnovu                                                 

kultúrnych pamiatok z roku 2018  v sume 500 000,- eur na stavbu: „Prestavba 
Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – 1. a 2. časť “ 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje použitie dotácie Ministerstva financií SR na záchranu a obnovu                                              
kultúrnych pamiatok z roku 2018  v sume 500 000,- eur na stavbu: „Prestavba Námestia 
Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – 1. a 2. časť “ 
T:  ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že  k VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, v 
stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa predloženého návrhu.  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta 
Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že k VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o 
poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na 
území mesta Levoča,  v stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.  
T: ihneď     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu:  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta 
Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta 
Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 50 
K bodu:   Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča  - poslanecký návrh 
Hl. za 1 proti  5 zdr 9 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Šimona Jeseňáka M.A. -  zachovať pôvodné ceny 
prenájmu. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu:   Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča – poslanecký návrh 
Hl. za 3 proti  2 zdr  10 nehl. 0 = n e s c h v á l e n é 

 
MZ neschvaľuje  poslanecký návrh  PaedDr. Ľubomíra Repaského – krátkodobý nájom 
učební a športovísk v správe ZŠ G. Haina pre Rodičovské  združenie pri ZŠ G. Haina za 0,- 
eur/hod. 
T: ihneď      Z: RNDr.  Gerčáková, JUDr. Babejová
  
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu:   Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

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

Hl. za 13 proti  1 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje úpravu cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 
Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča podľa predloženého návrhu. 
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:  Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 

Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2018 
Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje pridelenie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča (v súlade s § 14 ods. 3 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – 
transfer pre šport a telovýchovu - nájom TS v predpokladanej sume:  
1. FK 05 Levoča 27 170 €  
2. HK Slovan Levoča 11 100 €  
3. BK Slovenský orol 16 500 €  
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča 
č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu:  
1. FK 05 Levoča 7 609 €  
2. HK Slovan Levoča 5 978 €  
3. BK Slovenský orol 4 346 €  
T: február 2018     Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu:   Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné  transfery na 

kultúru 
Hl. za 14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na 
kultúru vo výške 4000 eur pre Občianske združenie Levočan, Námestie Majstra Pavla 
č.48, Levoča za účelom zabezpečenia účastižiakov ZUŠ na Medzinárodnom festivale 
mládeže v Taliansku (Berceto)  v termíne  júl – august 2018. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu  plochy  platný 

od 1.3.2018 
Hl. za 14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje Cenník nájmu plochy platný od 1.3.2018 v Informačnom magazíne mesta 
Levoča (LIMKA) podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová  
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve  o dielo č. 27109/CR/2011 -  TV Levoča s.r.o. 

Hl. za 14 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o o dieloč.27109/CR/2011 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová  
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  Projekt - LIDL ihrisko Žihadielko, Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľujezabezpečenie realizácie projektu Lidl ihrisko Žihadielko, Sídlisko Západ 
v Levoči. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová  
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Informácia o vydaní doplnku č. 18 k organizačnému poriadku Mestského 

úradu Levoča. 
Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZberie na vedomie informáciu zástupkyne primátora mesta o zmene organizačného 
poriadku Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 01. 2018. 
T: 28. 02. 2018                             Z: Ing. Lisoňová, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:Vzdanie sa funkcie primátora mesta Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že mandát primátora mesta Levoča PaedDr. Milana Majerského, PhD. 
zanikol s účinnosťou od 12. 12. 2017 z dôvodu uvedeného v ustanovení § 13a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – vzdaním sa 
mandátu. 
T: 28. 02. 2018                             Z: Ing. Lisoňová, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:Správa o činnosti MsP za rok 2017 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  berie na vedomie  Správu o činnosti MsP  za rok 2017   podľa predloženého návrhu.                                        
T: ihneď      Z: Mgr. Novák 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Zmena v cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a 

hnuteľného majetku v správe MsKS 
Hl. za 14 proti  0 zdr 2  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje  zmenu v cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a 
hnuteľného majetku v správe MsKS podľa predloženého návrhu. 
T: 15.2.2018      Z: JUDr. Kamenická, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:Rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast-food 

Hl. za 13 proti 0  zdr 3 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast-food o 
prevádzkovanie kultúrno-spoločenských a zábavných zariadení. 
T: 15.2.2018   Z: JUDr. Kamenická, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Súhrnná správa o výsledkoch kontrolnej  činnosti za rok 2017 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď      Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZ berie na vedomie  informáciu k zrušeniu RLP v meste Levoča 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča – vyjadrenie nesúhlasu – 
poslanecký návrh 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje poslanecký návrh MUDr. Mariána Papcuna, MBA - MZnesúhlasí  s 
 rozhodnutím  MZ SR o zmene stanice RLP na RZP a žiada o obnovenie stanice RLP 
v Levoči. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča – poslanecký návrh 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej – podanie návrhu na 
preskúmanie rozhodnutia  MZ SR o zmene stanice RLP na  RZP mimo odvolacieho konania. 
T: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  15. februára 2018 
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INTERPELÁCIE 

1. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej -  zrušiť poplatok za športovú halu  ZŠ 
Francisciho 11 v Levoči, aby žiaci neboli obmedzovaní v cvičení na základnej, povinnej 
telesnej výchove. 
T: 31.08.2018      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
2. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej -  obnoviť sociálne služby občanom: 
vybavovanie dôchodkov a vybavovanie dokladov z archívu v Poprade. 
T: 30.06.2018     Z: JUDr. Babejová 
 
3. Interpelácia poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského – suché stromy na sídl. Rozvoj č. 
3 ohrozujú bytový dom a autá zaparkované na parkovisku. 
T: 31.03.2018     Z: Mgr. Minďaš, Mgr. Drahomirecký 
 
4. Interpelácia poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského – chýbajúce  schody na 
novovybudovanom parkovisku pri  internom oddelení, ktoré by umožnili pacientom 
jednoduchší prístup na oddelenie. 
T: 30.06.2018     Z: JUDr. Babejová 
 
5. Interpelácia poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského – riešiť  vymáhanie dlhov od 
daňových dĺžnikov. 
T: 28.02.2018     Z: Ing. Olekšáková 

 

 

                                                              


