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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 25.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  6. februára 2018 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňákováprivítala všetkých poslancov,  
konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť p. Miroslava Dunčkaa Bc. Ľubomíra 
Komaru a otvorila rokovanie. Prítomných oboznámila s  programom rokovania podľa 
pozvánky a vyzvala na možné doplnenie programu. Keďže nebola predložená žiadna zmena,   
dala hlasovať o programe, určila za overovateľov zápisnice  p. Jána Lorka a Mgr.  Vladimíra 
Babeja a   za zapisovateľku p. Anežku Zahurancovú.   
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR schvaľuje program rokovania MR . 
 T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta        
   

2. Kontrola plnenia uznesenia 
 
JUDr. Budziňáková –  predniesla vyhodnotenie plnenia uznesení z 24.zasadnutia MR – č. 1 – 
3, 11 a 40  ako splnené, ostatné boli predmetom  MZ. 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta    
 

3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za r. 
2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Budziňáková -  písomnú správu ste obdržali, bližšie informácie budú  prezentované  na 
zasadnutí MZ, kde by mal prísť riaditeľ OO PZ 

- Dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR  berie na vedomie  Informáciu o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017.                                        
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta       

 
4. Nakladanie s majetkom mesta 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Levoča 
Mgr. Drahomirecký–súvisí  to so žiadosťou spol. Arprog o odkúpenie časti  lesného pozemku 
nachádzajúceho sa  pri lyžiarskom stredisku, za účelom vytvorenia detskej zjazdovky, 

- Bližšie vysvetlenie, ukážka na nákresoch, mape 
- Keďže  naše zásady hospodárenia  vylučujú predaj lesných pozemkov, je 

potrebné  ich zmeniť 
 
JUDr. Budziňáková –ten pôvodný zámer  bol, aby sa mesto nezbavovalo lesov,  ale vyskytujú 
sa špecifické prípady, ako napr. majetkoprávnevysporiadanie stavieb či už existujúcich alebo  
nových plánovaných, preto  teraz  navrhujeme túto zmenu, chcú použiť ten istý vlek, ale 
otočili by ho  
 
Mgr. Drahomirecký – drevnú hmotu by  tam mali vyťažiť LML 
 
p. Čurilla – ako je to s daňou z nehnuteľnosti za také pozemky? Lebo sú to pozemky na 
podnikanie 
 
JUDr. Budziňáková -  prezistíme  to  ako to je 
 
Mgr. Drahomirecký – v zmluve  máme uplatnené aj právo spätnej kúpy 
 
p. Lorko – máme  aj stanovisko od LML ? 
 
Mgr. Drahomirecký – vyžiadali sme ich, zatiaľ nemáme  od nich stanovisko, do MZ to potom 
zapracujeme 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať o zmene zásad, a  potom   predaj  
pre Arprog 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu:  Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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: 
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„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. 5 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MZ schvaľuje 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 podľa znaleckého posudku, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné 
náklady, 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, zaktorú 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: 30.6.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti -  p. Jakub Čurilla 
Mgr. Drahomirecký -  mestu  bola doručená  od neho žiadosť o kúpu pozemku v Závade, ale 
teraz nám prišla ešte  od neho  aktualizovaná žiadosť, kde ponúka  cenu 5 eur/m2,  on  
neakceptuje cenu 20 eur, budeme to ešte riešiť, komunikovať s ním, je tam ešte aj iný 
problém, ktorý súvisí s GP  a určením účelu  územným plánom, žiadateľ chce zákonnú 
výnimku pri cene 

- bližšie vysvetlenie, ukážky nákresov, zobrazení,  mapy 
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p. Čurilla – ja som mu hovoril, že to nie je len tak, že on si povie cenu, jednoducho tu  máme 
platné  zásady, podľa ktorých sa postupuje 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemkov parc. č. KN-C 265/42 - zast. pl. a nádv., 
s výmerou 33 m2 a KN-C 265/43 – trvalý trávnatý porast s výmerou 7 m2, oboje v k. ú. 
Závada, ktoré boli oddelené od pozemkov parc. č. KN-C 265/20 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
53 m2 a KN-C 265/21 – trvalý trávnatý porast s výmerou 23 m2,t. č. zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1,na podklade Geometrického plánu č. 33981302-10/2018 na oddelenie 
pozemkov p. č. 265/42,43, vypracovaného Jánom Buríkom (IČO: 33981302) dňa 29.01.2018, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 22.01.2018, pre p. Jakuba Čurillu, rod. 
Čurilla, nar., 18.08.1988, trvale bytom Okružná 1476/5, 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 stavbou vo vlastníctve 
kupujúceho, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s touto stavbou. 
T: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti -  Dušan Suchý 
Mgr. Drahomirecký -  jeho  žiadosť sme tu už mali, požiadal o majetkoprávnevysporiadanie 
v lok. Levočská Dolina, doložil nám znalecký posudok, cena je zhruba  polovičná ako  
vychádzalo podľa zásad,  zaväzuje sa zaplatiť aj ten záväzok, čo  mesto  uhradilo pri zámene 
pozemkov so SR 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj 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 Bystrica. 
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T: 30.6.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Predaj nehnuteľnosti – Ondrej Pollák 
Mgr. Drahomirecký–menovaný požiadal mesto o odkúpenie časti  pozemku na Popradskej 
ceste, za účelom  vyriešenia prístupu k domu, 

- naše oddelenie aj komisia  dala k tomu nesúhlasné stanovisko 
- bližšie vysvetlenie, ukážka mapy, zobrazenie 

 
p. Lorko – tie domy majú výjazdy na hlavnú cestu? 
 
Mgr. Drahomirecký – tam je medza, problematické je to tam,  ale vidno že tam majú  
obrubníky, nájazdy 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  0 zdr  4  =  nes chv álené 
MR neodporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancovzámerpredaťčasť 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, 
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 
 
 

Predaj nehnuteľnosti – Slávka Sámelová 
Mgr. Drahomirecký – menovaná  je vlastníčkou garáže na Rozvoji, ide o vysporiadanie 
pozemku, zistili sme neoprávnený zásah do mestského, oslovili sme ju, súhlasila, že si to 
vysporiada 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku parc. č. KN-C 1682 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 19 m2 , v lok. Železničný riadok, v katastrálnom území 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 
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Predaj nehnuteľnosti – Viktor  Kaleja 
Mgr. Drahomirecký – menovaný požiadal o predaj pozemku, bol vyzvaný mestom na 
vysporiadanie, lebo  jeho dom zasahuje do mestského,  zabezpečil si GP, odporúčame mu to 
predať 
 
p. Lorko – je to oficiálne postavený dom?  
 
Mgr. Drahomirecký – áno 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  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 
 

Predaj nehnuteľnosti – Jozef Hasaj,  Jaroslav Bašista, Ladislav 
Huszthy 
Mgr. Drahomirecký – ide o lok. pod Mariánskou horou,  vysporiadávame  pozemky, zásahy 
do mestských pozemkov, odporúčame  im tie časti predať 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  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 



7 
 

bezprostrednom susedstve. Kupujúci 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. 12 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  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. 13 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  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.   
T: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
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Predaj nehnuteľnosti -  Marcela Horváthová 
Mgr. Drahomirecký – lok. Levočské Lúky, ide o dom postavený na mestskom  pozemku, 
menovaná je vlastníčkou domu a požiadala mesto odkúpenie  pozemku zastavaného domom, 
odporúčame jej to predať, cena je podľa zásad plus odplata za užívanie  
 
p. Lorko -  je evidentné, že oni užívajú aj okolitý pozemok, tak ja by som bol zato, aby sa im 
predalo aj to čo reálne užívajú, zarátať im aj to 
 
Mgr. Drahomirecký -  to sú len také prechody, chodníky medzi domami, lebo aj ďalej za nimi 
sú domy, musia sa tam dostať 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - časť 
parcely č. KN-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 
 

Predaj nehnuteľnosti – lok. Poľná  a objekt NMP č. 47  
Mgr. Drahomirecký – sú vyhlásené  VOS, ide to do MZ 

- čo sa týka pozemku na Poľnej, odporúčame, že ak nebude do MZ žiadna 
ponuka, tak aby sa to uznesenie zrušilo 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ  vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , akopre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
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 fabruár 2018. 

T: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča MZ schváliťpredaj 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: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu:  Zrušenie uznesenia 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ  zrušiť 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, 
v prípade, ak  do zasadnutia MZ  nebude  doručený žiaden návrh. 
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č. 18 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ vyhodnotiť 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 február 
2018. 

T: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj 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: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti – predkupné právo  

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťna  nehnuteľnosti, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, na Námestí Majstra Pavla  a to: stavbu s. č. 47(o. č. 47), postavenú na pozemku parc. 
č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemok parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 
m2predkupné právo ako vecné právo, v zmysle ustanovenia § 603, ods. 2 Občianskeho 
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zákonníka v platnom znení, pre Mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra 
Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, v súlade s ustanovením § 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 
 

Predaj hnuteľného majetku - škridľa 
Mgr. Drahomirecký –  ide o škridľu z kostola, opäť   ju ponúkame na predaj, no cena  
neodráža aktuálnu hodnotu,  najprv sme ju ponúkali  po 0,70 eur/ks, potom za 0,40 eur/ks 
a teraz po dvoch rokoch  sme dali  cenu 0,30 eur/ks, ale asi  treba zvážiť  či  nepôjdeme ešte 
nižšie 0,15 – 0,20 
 
p. Lorko – koľko kusov toho ešte máme? 
 
Mgr. Drahomirecký -  20 tisíc  ks ešte máme 
 
JUDr. Budziňáková – zvažujeme ešte aj iné možnosti jej využitia,  prišla nám  už žiadosť od 
Tenis klubu, aby sa  použila na kurtoch, čiastočne by sa tam dalo  toto  použiť, tiež  
posudzujeme  návrh  či by sa nemohla použiť na Levočských Lúkach, a tiež som  ju ešte  
ponúkla Tomášovi Cirbusovi či by  nechceli  použiť  na ich budovy, takže  uvidíme ešte či 
vyhlásime  súťaž alebo nie,  ale riešime tieto veci 
 
p. Lorko – a čo Košická brána, tá pravá strana?  Ak by sa  to podarilo kúpiť, možno aj tam by 
sme ju vedeli použiť 
 
Mgr. Drahomirecký -  máme toho veľa, takže dalo by sa z toho vykryť aj toto ak by bolo 
treba,  ale treba povedať, že veľa kusov  je odpad, zvonku to vyzerá dobre, ale zvnútra je to  
poškodené, nepoužiteľné 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu:  Predaj  hnuteľného majetku – vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj 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; 
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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; 
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: 30.6.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových  
zastávkach 
Mgr. Drahomirecký –  zhruba  po ročných rokovaniach so spol. euroAWK  sme pripravili 
zmluvu,  spoločnosť  by vymenila existujúce  autobusové prístrešky na ul. Š.Kluberta a na 
Prešovskej ceste za nové moderné, s tým, že ako protihodnota by bolo  osadenie  reklamných 
svetelných  vitrín na sídl. Západ, Pri prameni a na autobusovej stanici, cena nájmu  by bola 
riadne podľa zásad hospodárenia 
 
Mgr. Babej -   pamiatkári nebudú mať  výhrady? 
 
Mgr. Drahomirecký -  oni  musia s nimi  spolupracovať, ale výber konkrétneho typu 
prístrešku bol nami určený 
 
JUDr. Budziňáková – ešte chceme doplniť tam lehotu, že kedy to  postavia 

- dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancovuzavretie 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) 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 

 

Nájom nehnuteľnosti   od SR, Slovenská správa ciest BA 
Mgr. Drahomirecký – v súvislosti so zámerom výstavby tých prístreškov na autobusových 
zastávkach, je potrebné  majetkovo vysporiadať pozemky, lebo  zastávka na Prešovskej ceste   
je vo vlastníctve SR, SSC, 

- z ich strany bolo mesto vyzvané na podanie žiadosti  o uzavretie nájomnej 
zmluvy s doložením GP, nájomné bude za cenu podľa znaleckého posudku 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 23 
K bodu:  Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťnájom 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. 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 

 

Vecné bremená – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – VSD  zrealizovala v Levoči  viaceré stavby, v rámci ktorých  boli 
schválené v MZ odplatné zriadenie vecných  bremien, teraz   je požiadavka, aj vzhľadom na 
prijaté  memorandum,  aby tie vecné bremená boli bezodplatné 
 
JUDr. Budziňáková – dohodli sme sa, že   si budeme sledovať koľko  by VSD platili za vecné 
bremená a porovnáme to s tým koľko  investovali do mesta, aby sme si urobili prehľad, 
vyhodnotenie 
 
p. Čurilla – nemyslím si, že to je správne, to teraz  sa budeme  vracať dozadu, spätne ? 
- to memorandum bolo vtedy tak prijaté, že MZ vždy posúdi každý prípad, ja nevidím dôvod 
na našu veľkorysosť, VSD sa nechová korektne, toto čo robia je ich základné poslanie 
 
JUDr. Budziňáková – ale  je podpísané   to memorandum, nedávno sa iba podpísalo, a teraz  
sa mi zdá veľmi skoro aby sme išli proti nemu, 

- to sú  investície na celom  území mesta,  Arprog, Azor, teraz pribudne p. 
Gaduš, 

- myslím, že by sme mali   zachovať tvár k tomu  memorandu,  
- preto vravím, že sledujme si to tento rok, vyhodnotime to a potom sa uvidí, 
- ale ak chcete, aby sme už teraz odstúpili od toho memoranda tak bude tak, no 

ja nechcem teraz, zdá sa mi  skoro,  ukáže sa to po roku sledovania 
 
p. Čurilla – ale mesto nešlo do tých  IBV   preto, lebo sme tam dávali kalkulácie aj na siete 
 
JUDr. Budziňáková -  keď pôjdeme do rekonštrukcie námestia, tiež by sme potrebovali od 
nich aby nám tu zainvestovali 
 
p. Čurilla -  to je ich hlavné poslanie, 
- a finančná strata pre mesto by mala byť zato  vyčíslená 
 
Mgr. Drahomirecký -  je to uvedené v materiály 
 
p. Čurilla – bolo vtedy  pri schvaľovaní memoranda povedané, že nás nič nezaväzuje, a že 
každý prípad sa bude prehodnocovať v MZ, ale pre nich je to dobrý  obchod 
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JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu:  Zmena uznesenia 

Hl. za  1 proti  3 zdr  0  = n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ schváliťzmenu 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, žeslovné 
spojenie „za odplatu vo výške 15 eur/m

2 
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  1 proti  3 zdr  0  = n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ schváliťv 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:  Zmena uznesenia 

Hl. za  1 proti  3 zdr  0  = n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ schváliťzmenu 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/m

2 
záberu“sa nahradí  slovným spojením 

„bezodplatne“ . 
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené. 
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T: 30.06.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová
  

UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  1 proti  3 zdr  0  = n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ schváliťv 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 

 

Vecné bremeno – Europrojekt Delta 4 SK s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký - požiadali o zriadenie vecného bremena v súvislosti s výstavbou 
obchodného centra Pri  Podkove,  doručili  už GP,  bude to odplatné, cena  v súlade so 
zásadami 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťv 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:  



15 
 

- 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 
 

Vecné bremeno –  spol. ReFriX s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký –  spoločnosť  požiadala o zriadenie vecného bremena, ide o bývalý 
autobazár, kde plánuje  zriadiť  samoobslužnú autoumyvárku, je  tam potrebné zrealizovať 
kanalizačnú  prípojku, preto  žiada vecné bremeno, cena podľa zásad 
 
p. Lorko – chcem poprosiť, aby  tie prekopávky boli dané do pôvodného stavu, opraviť  
poriadne 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať  
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  2 proti  0 zdr  2 =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča MZ schváliťv 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 

 

Vecné bremeno – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – spoločnosť plánuje realizovať kabelizáciu NN siete na ul. Kláštorská 
a Žiacka,  požadujú  bezodplatné bremeno odvolávajúc sa na  memorandum 
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p. Lorko -  mali by sme sa dožadovať od nich, aby to potom  bolo celé upravené a zaliate 
novým asfaltom 
 
JUDr. Budziňáková – môžeme to doplniť takto, že  dáme podmienku aby to na Kláštorskej ul. 
po realizácii stavby  celé upravili novým asfaltom, 
 
Mgr. Babej -  ja len, že veľkým firmám takto vychádzame v ústrety, že im dáme zadarmo tie 
bremená, a našim  menším podnikateľom nie, oni budú platiť 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať s tou zmenou, že tam doplníme tú podmienky nového 
asfaltu 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťv 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. 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 

 

Poistenie majetku mesta 
Mgr. Drahomirecký – ide o stredoveké delo pri vchode do Košickej brány,  máme to prenajaté  
od Východoslovenského múzea v KE, máme záväzok to dať poistiť, oslovili sme viaceré 
poisťovne, ponuku dali dve, vybrali sme ako výhodnejšiu ponuku Komunálnej poisťovne 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Poistenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poistnú zmluvu medzi mestom 
Levoča ako poisteným a KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. ViennaInsuranceGroup, IČO: 
31 595 545, Bratislava na poistenie zbierkového predmetu evid. pod č. 1824 prír. č. 8/88-PM 

– Hlaveň stredovekého dela, železná liatinová kópia originálu z r. 1547; rozmer: dl. 243 cm; 

kaliber 7 cm v lok. Košickej ulice v Levoči s dojednaním poistenia takto:  
Poistené riziká: poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku 
poistnej udalosti, a to: 
-požiarom, 
- výbuchom, 
- priamym úder blesku, 
- nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov 

a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého 
poisteného súboru, ako poškodená vec, 

- povodňou alebo záplavou, 
- víchricou alebo krupobitím, 
- zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, 
- kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich 
zariadení, 
- nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového 
lietadla, 
- atmosférickými zrážkami, 
- nepriamym úderom blesku, 
- krádežou vlámaním,  pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážky chrániace 
poistenú vec pred odcudzením, 
- lúpežou v mieste poistenia,  
- vandalizmus (za podmienky, že škoda bola oznámená a vyšetrovaná príslušným orgánom 
polície) . 
Poistná suma: 1 494 eur 
Spoluúčasť:  50 eur; pre riziko vandalizmus: 10%, min. 50 eur; 
Začiatok poistenia: 07.02.2018 
Doba poistenia: doba určitá - do 31.12.2019 
Výška  poistného: 51,99 eur/rok   
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr.Babejová 
 

Vyradenie majetku z evidencie 
Mgr. Drahomirecký - vyraďovacia komisia   odporučila vyradiť  majetok z evidencie na 
základe predložených  požiadaviek  príspevkových a rozpočtových  organizácii,   okrem 
jedného prípadu sa jedná o kompetenciu  primátora mesta, čiže iba jedno  uznesenie  ide do 
MZ, je to plynový kotol  ZŠ Francisciho 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Centra voľného času OLYMP, Francisciho 
635/10, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 927,28eur. 

T: 30.4.2018      Z:  Mgr. Drahomirecký, JUDr.Babejová 
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UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe MŠ ul. Železničný riadok, 054 01 Levočapodľa 
prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 28 796,43 eur. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levočapodľa 
prílohy č. 3, spolu v obstarávacej cene 10 807,53 eur. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliťvyradenie 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: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 
054 01 Levoča podľa prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 13 024,26eur. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, 054 01 Levočapodľa 
prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 7 811,26 eur. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:  Vyradenie majetku 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Základnej umeleckej školy, NMP 48, 054 01 
Levočapodľa prílohy č. 6, spolu v obstarávacej cene 13 839,65 eur. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
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Ukončenie nájmu nebytových  priestorov 
Mgr. Drahomirecký – MUDr. Kopaničáková požiadala o ukončenie nájmu dohodou  
v Poliklinike Š. Kluberta, bude sa sťažovať do mesta, odporúčame jej vyhovieť 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:  Ukončenie  nájmu nebytových priestorov 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť ukončenie 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: 31.03.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 

Dohody o uznaní dlhu a jeho úhrade 
Mgr. Drahomirecký – máme tu tri prípady návrhov, dva prípady odporúčame schváliť 
dohody, v jednom prípade – Mária Čonková neodporúčame schváliť nakoľko  je s nájomcom 
problém, máme podanú žalobu o vypratanie bytu, oni nereagujú na naše výzvy, upomienky, 
ozvú sa iba sporadicky, preto nesúhlasíme 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu:  Dohoda o uznaní dlhu a jeho  úhrade 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu č. 14 (za mesiace 
3-12/2017, na adrese Levočské Lúky č. 27, súp. číslo 3268, Levoča v celkovej  sume 
644,31eur a príslušenstvopre p. Annu Kočkovú,nar. 10.01.1973,trvale bytom Levočské Lúky 
č. 27, Levoča vo výške 50 eur mesačne vždy do konca príslušného mesiaca.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 

UZNESENIE č. 41 
K bodu:  Dohoda o uznaní dlhu a jeho  úhrade 

Hl. za  0 proti  2 zdr  2  =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča zástupkyni primátora mestaschváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade 
za nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu (za mesiace 6-12/2015, 1-
12/2016 a 1/12/2017), na adrese Levočské Lúky č. 26, č. bytu 10, súp. číslo 3267, Levoča 
v celkovej  sume 1 625,07eur a príslušenstvo prep. Máriu Čonkovú, nar. 27.12.1973 
a manžela Jozefa Čonku, nar. 10.08.1973, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 26, Levoča 
vo výške 50 eur mesačne vždy do konca príslušného mesiaca.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 42 
K bodu:  Dohoda o uznaní dlhu a jeho  úhrade 
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Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu č. 5 (za mesiace 
1-12/2017 a nedoplatok z vyúčtovania služieb za rok 2016), na adrese Levočské Lúky č. 28, 
súp. číslo 3269, Levoča v celkovej sume 643,89eur a príslušenstvopre p. Danu Čonkovú,nar. 
16.03.1980, trvale bytom Levočské Lúky č. 28, Levoča vo výške 75 eur mesačne vždy do 
konca príslušného mesiaca.  
T: 28.02.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 

Pridelenie bytu Žel.riadok č. 23 
Mgr. Drahomirecký – máme k dispozícii voľný jednoizbový byt, žiadateľov máme viacerých,  
vybrali sme  troch  záujemcov v poradí ako je uvedené v materiály 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:  Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 14, 
nachádzajúci sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Lauru Čonkovú, nar. 13.10.1994, trvale bytom Železničný riadok č. 23, 
Levoča a manž. p. Lukáš Čonka, nar. 24.7.1989, trvale Nad tehelňou č. 3, na dobu určitú – 1 
rok, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou 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 druhému v poradí p. Natálii Lackovej,nar. 24.5.1992, trvale bytom Levoča a manž. p. 
Stanislav Lacko, nar. 1.7.1992, trvale bytom Špitalska č. 44,  Levoča, na dobu určitú - 1 rok, 
s účinnosťou po opravách v byte, 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. Eve Dudušovej,nar. 25.7.1976, trvale bytom Nad tehelňou č. 32, 
Levoča, zastúpená opatrovníkom Mikulášom Hamburgom, nar. 7.3.1978, bytom Doľany - 
Rožkovce, na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.03.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 

Použitie  Fondu  prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 
Mgr. Drahomirecký – predkladáme návrh na použitie  prostriedkov pre jednotlivé  nájomné 
domy, podrobne je  rozpis v prílohe materiálu 
 
JUDr. Budziňáková – máme už výmeny  kotlov na Rozvoji, je to relatívne nová bytovka , sa 
mi to zdá  dosť skoro, veľké náklady  už idú 
- dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu:  Použitie fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov v r. 2018 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZschváliť použitie Fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 
v roku 2018 podľa predloženého návrhu. 
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T: 31.12.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Dodatok k nájomnej zmluve – Helske s.r.o.,  Levotec s.r.o. 
Mgr. Drahomirecký – obidve firmy, ktoré sú  v nájme v HPZ požiadali mesto o rozšírenie  
priestorov pre svoje účely, odporúčame im vyhovieť 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZschváliť3/5-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: 

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: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 46 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MR odporúča MZschváliť3/5-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. 
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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 01.04.2018.  

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 47 
K bodu:  Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZschváliť3/5-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 

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 č. 5: od 01.03.2018. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
 

Zverenie  majetku do správy 
Mgr. Drahomirecký – prvý prípad sa týka ukončenej  investičnej akcie – rekonštrukcia okien, 
dverí  v divadle, treba to odovzdať do správy MsKS, druhý prípad  sa týka  zariadenia 
kuchyne v Jasliach, ktorý prechádza do MŠ 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
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 01.03.2018:  
 inv. č. 2/827/240 – Rekonštrukcia okien, dverí – NMP 54, na pozemku parc. č. KNC 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. 

T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 49 
K bodu:  Zverenie majetku do správy 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliť v súlade s ustanovením Článku 8Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku: 

OTE-Jasle: 
- inv. č. DJ/297/39 – Sporák KS140 Mora – 1 ks – rok obstarania 2013, v obstarávacej cene 
199 eur, v zostatkovej cene 199 eur; 
- inv. č. DJ/297/41 – Mlynček na mäso – 1 ks – rok obstarania 2016, v obstarávacej cene 
54,90 eur, v zostatkovej cene 54,90 eur; 
-  inv. č. MU/300/282 – Servírovací vozík dvojpolicový – 1 ks – rok obstarania 2017, 
v obstarávacej cene 154,80 eur, v zostatkovej cene 154,80 eur; 

DDHM: 
- inv. č. DJ/287/150 – Čajník – 1 ks – rok obstarania 1997, v obstarávacej cene 19,92 eur, 
v zostatkovej cene 0 eur;   
- inv. č. DJ/287/151 – Tefal - panvica – 1 ks – rok obstarania 1997, v obstarávacej cene 10,79 
eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/287/152 – Tlakový hrniec 9 l – 1 ks – rok obstarania 1997, v obstarávacej cene 
68,35 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/287/153 – Hrniec – 1 ks – rok obstarania 2002, v obstarávacej cene 36,51 eur, 
v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/287/154 – Hrniec – 1 ks – rok obstarania 2002, v obstarávacej cene 33,19 eur, 
v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/287/8 – Vozík dvojkolesový – 1 ks – rok obstarania 1985, v obstarávacej cene 
19,92 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/287/9 – Hrniec antikorový – 1 ks – rok obstarania 1985, v obstarávacej cene 19,92 
eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/297/1 – Chladnička Calex2 – 1 ks – rok obstarania 1981, v obstarávacej cene 
130,45 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/297/34 – Rýchlovarná kanvica Tefal – 1 ks – rok obstarania 1997, v obstarávacej 
cene 42,16 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/297/4 – Chladnička 178 l – 1 ks – rok obstarania 1978, v obstarávacej cene 111,30 
eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/297/8 – Mixér ETA – 1 ks – rok obstarania 1985, v obstarávacej cene 17,92 eur, 
v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/361/116 – Kuchynská linka (svetlá) – 1 ks – rok obstarania 1979, v obstarávacej 
cene 184,23 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
- inv. č. DJ/287/38 – Kuchynská linka – 1 ks – rok obstarania 1983, v obstarávacej cene 
164,81 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 

do správy Materskej škole Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01 Levoča, 
Železničný riadok 3, IČO: 37879405 s účinnosťou od 09.02.2018. 
T: 30.4.2018      Z: Mgr. Drahomirecký, JUDr. Babejová 

 
5. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková–Fľak Ján, Rudolf a Radomír  ako vlastníci  dotknutých pozemkov požiadali  
o čiastkovú zmenu ÚP, jednalo by sa o zmenu  preklasifikovania z funkčného územia  
určeného na občiansku vybavenosť  na rodinné domy,   
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- náklady na zmenu ÚP   zaplatia,  a inžinierske siete  aj cestu si  tiež budú  
financovať 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu:  Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť obstaranie 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 

 
6. Návrh na schválenie vstupu do programu vyhláseného Úradom 

vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok 2018“, podprogram 
č. 2 „Výstavba detských ihrísk“ s projektom „Modernizácia 
detského ihriska na sídl. Pri prameni“ 

7. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: 
„Modernizácia detského ihriska na sídl. Pri prameni“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Ing. Pitoráková – plánujeme sa zapojiť do výzvy na podporu rozvoja športu, išlo  by 
o modernizáciu detského ihriska Pri prameni 
 
Mgr. Babej –  ide o to ihrisko v centre? 
 
Ing. Pitoráková – áno, tam ako je, pôjde o vytvorenie dopadovej plochy z gumenej dlažby, 
zopár nových prvkov by sa doplnilo 
 
JUDr. Budziňáková – vyzerá to tak, že ustojíme v súťaži so Žihadielkom, no  začínajú rôzne 
reči že prečo  má byť to ihrisko na sídl. Západ,   treba  zdôrazňovať ľuďom, že  nezabúdame 
aj na ostatné časti mesta,  na sídl. Rozvoj sa idú robiť  vnútrobloky, Pri prameni  sa 
uchádzame  o tejto projekt, tak preto  to Žihadielko  má byť na sídl. Západ,  budem rada, ak  
to aj vy budete takto  vysvetľovať 

- dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 51 
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  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť Vstup 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 



25 
 

 

UZNESENIE č. 52 
K bodu:Návrh na schválenie Spolufinancovania projektu: „Modernizácia detského 

ihriska na Sídlisku pri prameni“ vo výške 11 524,45 eur 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť Spolufinancovanie projektu: „Modernizácia detského ihriska 

na Sídlisku pri prameni“ vo výške 11 524,45 eur. 
T: jún 2018      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
8. Návrh  na schválenie začatia procesu verejného obstarávania 

stavebných  prác na stavbu: „Miestna komunikácia a rozšírenie 
siete verejného osvetlenia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková – podali sme žiadosť o vydanie stavebného povolenia, PD máme, požiadali 
sme o všetky odborné stanoviská, všetky máme kladné, okrem  ODI PP ktorý namieta že 
PD  nerieši chodníky a preto požadujú to  doplniť,  preto sa tu navyšuje cena, lebo 
chodník sme nemali  plánovaný,  potom to dáme aj do  zmeny rozpočtu v apríli 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 53 
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  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliťzačatie 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 

 
9. Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková – podrobný  rozpis je uvedený v materiály 
 
JUDr. Budziňáková - je tam jedna  novinka, ktorá doteraz nebola, sú to  výkony vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej doprave, doteraz sa tieto  služby nesúťažili, po novom sa budú 
musieť 

- dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 podľa priloženého 
návrhu. 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča  MZ  schváliťplán verejného obstarávania na rok 2018 podľa priloženého návrhu. 
T:  december 2018     Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 
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10. Návrh  na vstup do  investičnej akcie  a schválenie začatia 

procesu verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác 
na stavbu: „Prestavba NMP v Levoči, II. etapa – 1. a 2. časť“ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Budziňáková -  boli sme na VUC, rokovali sme, hľadali sme spôsob na financovanie, 
VUC bude  5.3. rozdeľovať kapitálové výdavky 
 
Ing. Pitoráková–PD máme, ale  ešte sa na nej robia úpravy, finančné krytie navrhujeme  
rozdeliť na tri časti, súťažiť  budeme teraz  na 1. a 2. časť, chceme dokončiť PD a v auguste  
začať stavebné práce,  z dotácie MK SR  sa použije 500 tis. eur a VUC by financovala 700 
tis.eur, rokujeme so správcami inžinierskych sieti, mali by nám sčasti pokryť náklady na 
odkanalizovanie, elektro rozvody, ostávajú na nás cesty a chodníky, 

- chcem vás informovať, že v stredu o 14.00 bude  tu celý projekčný tím, takže 
kto by mal záujem môže prísť 

 
p. Ćurilla -  treba potom v predstihu oznámiť aké budú obmedzenia, súvisí to s našími 
ubytovacími rezerváciami, 

- ale  aj tak najdôležitejšie bude  to, kto  bude nakoniec víťazom súťaže 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 55 
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  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ  schváliťVstup do investičnej akcie a začatie procesu verejného 
obstarávaniadodávateľa 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. 56 
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  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  Použitiedotácie Ministerstva financií SR na záchranu a obnovu  
kultúrnych pamiatok z roku 2018  v sume 500 000,- eurna stavbu: „Prestavba Námestia 
Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – 1. a 2. časť “ 
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
11. VZN mesta o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 

a znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Pitoráková – ide o nariadenie, ktoré bolo  prokurátorom napadnuté, preto  sme  ho  
zrušili, a toto  je nové, zosúladené  so zákonom,  poplatky sa nemenili 
 
p. Lorko – väčšina firiem platí? 
 
Ing. Pitoráková -  cca 70 rozhodnutí vydávame ročne,  my sme si  vylustrovali  tie firmy, 
myslím, že takých 90% firiem máme podchytených 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:VZN č....../2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  VZN č..../2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, z dôvodu zrušenia VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  v znení 
VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.  
T: ihneď      Z: Ing. Pitoráková, JUDr. Babejová 

 
12. VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych 

služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté  sociálne 
služby na území mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – jedná sa o formálnu záležitosť, je to spracované v súlade s novelou 
zákona, ktorá  mení  pomenovanie zariadenia doterajších jaslí, a tiež sa rozširuje okruh komu 
sa táto služba môže poskytovať, taktiež sa rozširuje doba  poskytovania tejto služby, takže 
toto  nariadenie sme zosúladili s týmito  zmenami 
 
JUDr. Rusnáčiková -  nevieš náhodou ako je to  aj s tým príspevkom? Či sa  aj dávka  
poberania predlžuje? 
 
RNDr. Gerčáková – neviem ako to je s príspevkom, 

- ale čo sa týka  potreby presunúť dieťa z jaslí do MŠ počas školského roka, my 
s tým nemáme problém, ak budú chcieť presunieme 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:VZN, ktorým sa mení VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a 
výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť VZN, ktorým sa mení 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      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
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13. Schválenie úpravy Cenníka pre krátkodobý nájom učební 
a športovísk v správe ZŠ G.Haina 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková  - ZŠ G.Haina  požiadala o zmenu cenníka krátkodobého nájmu, chce výjsť 
v ústrety rodičom, žiakom aj obyvateľom mesta, preto sa urobila kategorizácia 
prenajímateľov 
 
JUDr. Budziňáková – áno, ceny vyvolali  istú vlnu nevôle, nespokojnosti, tak  preto  sa 
navrhla nižšia sadzba  pre rodičovské združenie 

- dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 59 
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  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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: ihneď      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
14. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom 

športovísk vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 
2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková  - predkladáme návrhy na  dotácie na prenájom športovísk pre kluby,  
vyčíslené to je  finančným oddelením ako  predpoklad 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť 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 ZŠ, Námestie Štefana 
Kluberta 10, Levoča v predpokladanej sume:  
1. TJ Javorinka   1 000 €  
T: február      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta  
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(v súlade s § 4 ods. 5 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      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
15. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 – kapitola 

šport a sociálne služby 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková -  športová komisia sa dohodla na prerozdelení   financií medzi 
jednotlivých žiadateľov, je to percentuálne rozdelené   podobne ako minulý rok, 
podmienky rozdelenia ostali akceptované 

 
p. Lorko -  ostala ešte nejaká  rezerva? 
 
Mgr. Babej – ostala rezerva čo je v kompetencii štatutára 
 
JUDr. Budziňáková  - ostali  peniaze na  projekty ešte 5 tis.eur a ja mám ešte  5 tis. eur tú 

rezervu, ale prišiel už p. Baláž s požiadavkou, majú teraz Slovenský pohár v bežeckom 
lyžovaní, tak  by som chcela  im dať na činnosť  2 tis. eur, tak ako minulý rok dostal, 
a chcem k tomu povedať že Jožko Cvoliga je členom v tej OOCR a on ešte im vybavil 18 
tis. eur na investičné akcie 

 
Mgr. Babej – ja len chcem upozorniť, pozor na Mariána, treba ho vedieť  ustrážiť, už ani 

Šefčík s ním nechce mať nič, je veľmi  aktívny, ale  musí mať jeho činnosť nejaké 
mantinely, a tiež by mal aj mesto  propagovať na tých svojich  paneloch, tabuľach 

 
JUDr. Budziňáková -  v minulom roku bola nejaká dohoda s riad. nemocnice, že  bude  dávať  

dotáciu na šport 500 eur a za to im bude mesto   upratovať niečo v nemocnici,  tak ja som 
to spomenula na rokovaní s novým riaditeľom nemocnice, ale bol  tým zaskočený, a asi 
touto cestou nepôjdeme,  skôr by som odporúčala  klubom  priamo sa obrátiť na Agel, 
teraz si robí MUDr. Dzurňáková atestáciu pre športové lekárstvo,  tak hľadať reciprocitu  

 
p. Lorko – prvých 500 eur bolo pre FK, s tým, že mesto im bude upratovať areál nemocnice 
 
Mgr. Babej – nebolo to  realizované tak, iba  futbalisti  dostali, iba oni stihli dostať, a oni  sa 

na niečom s nemocnicou  dohodli čo za to 
 
JUDr. Budziňáková -  ja neviem o tom, žeby tam mesto  upratovalo 

- Dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v 
súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 10.7. 0 – sociálne služby:  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia 14, Levoča   200 €  
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SČK územný spolok          200 €  
Združenie Kresťanských seniorov Slovenska  Klub 10 Levoča   200 €  
ZO jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči       200 € 
T: február      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v 
súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport 
a telovýchovu:  
- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno A- podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 22/2015  

1. LK Levoča    1 630 €  
2. Levoča XC ski team   3 263 €  
3. Tenis club 92 Levoča   3 263 €  
4. TJ Štart Levoča    1 088 €  
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA 1 630 €  
6. AK Slovan Levoča   2 175 €  
7. Cyklo Spiš Levoča   3 260 €  
8. TJ Javorinka Levoča   1 630 €  
9. HK Spiš Indians   1 630 €  

  - v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča č. 22/2015  
1. Levoča XC ski team   500 €  
2. Tenis club 92 Levoča   200 €  

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

1. Levoča XC ski team   500 €  
T: február      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ 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:  

1. FK 05 Levoča   7 609 €  
2. HK Slovan Levoča  5 978 €  
3. BK Slovenský orol  4 346 €  

T: február      Z: RNDr. Gerčáková, JUDr. Babejová 

 
16. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 – kapitola 

kultúra  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová – predkladám návrh na  dotácie, bolo nám doručených 14 žiadostí,  
prerozdelili sme všetky vyčlenené  prostriedky na kapitolu kultúra, okrem  toho čo je 
v kompetencii primátora,  odporúčame  13 žiadostiam vyhovieť, 1 žiadosti nie, ide 
o požiadavku p. Vaľka, ale on nemá voči  TS ML poplnené  povinnosti 



31 
 

 
p. Čurilla –  komisiu sme mali, tam  sme to rozdeľovali, peniaze  máme  obmedzené, žiadosti 
je viacej, 

- pri  dotácii pre  LKS   si to zle pochopila, musíme sa k tomu reálne postaviť, 
- myšlienka  vznikla, ten zámer sa naplnil, je to veľmi pozitívna činnosť, je to 

prospešné, je to obohatenie mesta,  zlý stav tých priestorov radnice sa skončil, 
- ale či  už občianske združenia alebo neziskové organizácie, predáva sa tam, sú z toho 

príjmy, hoci je to špecifické, je to pomoc tým  ľuďom čo to vyrábajú a tvoria, 
- mesto tam technicky dalo   priestor na poriadok, a tie pravidlá ktoré sú, tá výška 

nájmu je možno  aj veľa, dajte návrh, žiadosť,  ja podporím , 
- ale to či si tam Danka  hovorila, tá  vaša požiadavka  2 tis. eur  že ak nebude, tak že 

to je pre vás likvidačné, nepáči sa mi to, to by mohol tak každý povedať, každé  zariadenie  čo 
tu je má existenčný problém, tá tvoja apelácia, že je to likvidačné, musíte trošku inak 
pristupovať, máte veľa výhod oproti ostatným, a ty  ako hlavná kontrolórka by si nemala 
vystupovať v takých intenciách, 

- darí sa v CR hovoríte, no mimo sezóny je však  hrozivý CR, 
- dotklo sa ma to, tie slová, 
- vy máte príjmy, musíte si ušetriť, 
- celá činnosť je pozitívna, fandím vám, ale prosím, pravidlá by mali byť obdobné, 
- ty ako hlavný kontrolór by si sa mala zamerať tam, že nie je poriadok v nájmoch, 

hľadať cestu, konštruktívne, posunúť sa dopredu 
 
JUDr. Rusnáčiková –  návrh komisie predkladateľom  bol nula, potom na komisii bol záver že 
bude 700 eur, a teraz je tu v materiály 400 eur, 

- sadneme si k tomu v spolku, vyjadríme sa 
 
p. Čurilla – mne sa tiež zdá, že na 700 eur sme sa dohodli na komisii, Danka má pravdu 
 
JUDr. Budziňáková –  rozdelená je  už celá čiastka 
 
JUDr. Rusnáčiková –  LKS má s mestom riadnu zmluvu, platíme riadne nájomné, a keď  má 
mesto podporovať nejaké  cestovanie v čase ako rozvoj turizmu, a toto keď nám tu funguje 
a nepodporíme, tak ja neviem čo k tomu povedať, 

- 285 eur mesačne + služby, spolu platíme 685 eur, cena je  štandardne podľa 
VZN 

 
Mgr. Lazorová –Kamil Tomčofčík dal návrh na 700 eur pre LKS, ale potom sa tie peniaze 
pridelili inak 
 
JUDr. Budziňáková – hľadajme,  tak jedine ešte pedagogickej škole  by sme mohli krátiť 
 
p. Čurilla – tak dajme to  tak,  pedagogickej škole  znížime o 300 eur a pridáme LKS o 300 
eur, aby mala tých 700 eur 
 
JUDr. Rusnáčiková – my máme seriózne ponuky  ísť do iných miest s našim projektom 
 
p. Čurilla – ja vravím stále že je to podnikanie 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať  s tými dvomi zmenami oproti návrhu,  čiže  
pedagogickej škole bude   600 eur a LKS  bude 700 eur 
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UZNESENIE č. 65 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Združeniekresťanských 
spoločenstiev mládeže, Spoločenstvo Pavol pri kláštore minoritov, Brezová18/5, Spišská 
Nová Ves na zabezpečenie organizovania Živého Betlehema v priestoroch Kláštora minoritov 
v Levoči v termíne 25.12.2018. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  0 proti  4 zdr  0  =  n e s c h v á l e n é 
MR neodporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 900 eur pre Občianskezdruženie 
Pramienok Levoča, Sídlisko pri prameni 3 na zabezpečenie realizácie akcie „Maratón vo 
varení pirohov“ v termíne september 2018. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 800 eur pre Združenieturizmu Levoča, 
Kováčova vila 2 na zabezpečenie realizácie projektu „Cestovanie v čase“. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Občianskezdruženie 
Levočan, Námestie Majstra Pavla č.48, Levoča na materiálne a technické vybavenie dvoch 
kultúrnych telies (Folklórny súbor Levočan, Chorusminor) za účelom ich prezentácie na 
národných a medzinárodných fórach. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť 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: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Katolíckuuniverzitu v 
Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok za účelom realizácie Medzinárodného 
hudobného festivalu Musicasacra v Bazilike sv. Jakuba s termínom realizácie 21.-22.07.2018. 
T: ihneď                                                Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 700 eur pre Občianskezdruženie 
Levočský kreatívny spolok, Námestie Majstra Pavla 2, Levoča za účelom realizácie 
kreatívnych dielní a kultúrnych vystúpení s miestom realizácie Námestie Majstra Pavla č.2 v 
Levoči. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Strednúpedagogickú školu v 
Levoči, Bottová 15/A, Levoča na dopravu pre študentov školy za účelom ich účasti na 14. 
Medzinárodnom festivale speváckych zborov MUNDUS CANTAT Sopoty (Poľsko) 2018 s 
termínom realizácie 14.-17.máj 2018. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianskezdruženie 500, 
Textilná 4, Košice za účelom realizácie projektu „Po stopách Majstra Pavla“. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre DomMatice Slovenskej, 
Zimná 68, Spišská Nová Ves na zabezpečenie realizácie 25. Ročníka Šalianskeho Maťka – 
Súťaž v prednese slovenskej povesti, miesto realizácie ZŠ, Štefana Kluberta, Levoča, termín 
realizácie január 2018. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 75 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Základnúškolu, Jána 
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Francisciho 11, Levoča na zabezpečenie projektu „Folklór nás spája“ s termínom 
realizácie apríl 2018. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianskezdruženie 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom –Levoča, Kláštorská 24/a, Levoča na 
zabezpečenie realizácie akcie AUTVENT 2018, s termínom realizácie 2.12.2018. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 3000 eur pre Slovenskénárodné múzeum 
– Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla 40, Levoča na zabezpečenie 
realizácie projektu „Majster Pavol z Levoče – Zborník príspevkov z Medzinárodnej 
konferencie Majster Pavol z Levoči“. Konferencia sa konala pri príležitostí osláv 500. výročia 
od inštalácie Oltáru Majstra Pavla (december 2018). 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 
 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, 
kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Občianskezdruženie TJ 
Javorinka Levoča, Kováčova vila 798/2, Levoča na zabezpečenie realizácie projektu 
„Poznávanie kultúrnych a prírodných krás v Levočských vrchoch 2018“. 
T: ihneď                                               Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 

 
17. LIMKA – informačný  magazín  - cenník nájmu  plochy  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová – navrhujeme doplniť do cenníka aj službu na komerčnú inzerciu, lebo je o to 
záujem 

 
p. Lorko – vieme aký máme z toho príjem? 
 
Mgr. Lazorová – kolegyňa sumarizuje príjmy,  ale suma sa zvyšuje z roka na rok 

- a máme už nového dodávateľa vysúťaženého, cena je nižšia ako bola 
 
p. Lorko – kto  zabezpečuje distribúciu do domácnosti? 
 
Mgr. Lazorová -  organizačné oddelenie  cez aktivačných  zamestnancov 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 79 
K bodu:LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča - cenník nájmu  

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť  Cenník nájmu plochy platný od 1.3.2018 v Informačnom 
magazíne mesta Levoča (LIMKA) podľa predloženého návrhu  
T: ihneď                                                Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 

 
18. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  uzatvorenej  medzi mestom 

Levoča a TV Levoča, s.r.o. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová –  konateľ spoločnosti požaduje valorizáciu platieb za poskytované služby, 
financie sú už zahrnuté v rozpočte na r. 2018 
 
JUDr. Budziňáková -  on mohol vlastne pýtať valorizáciu každý rok, okrem  roka kedy bola 
záporná  inflácia, ale nepýtal, až teraz  máme  od neho požiadavku 
 
Mgr. Lazorová – nebude   konkrétna prepočítaná suma v zmluve, ale bude  podľa miery 
inflácie, aby sa nemusela  zmluva vždy schvaľovať v MZ 
 
JUDr. Budziňáková – myslela som, že tá suma je zvýšená o tú valorizáciu 

- Dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 – TV Levoča, s.r.o. 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  Dodatok č. 1 k Zmluve o  dielo č.27109/CR/2011 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď                                                Z: JUDr. Babejová, Mgr. Lazorová 

 
19. Informácia o súťaži „Žihadielko“ 
Mgr. Lazorová –iba vás chcem informovať, že vyzerá to tak, že budeme úspešní v tej súťaži 
o ihrisko cez „Žihadielko“, takže všetko potrebné pripravujeme, aby sme boli pripravení 
 
JUDr. Budziňáková – môžeme zobrať na vedomie túto informáciu, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:Informácia o súťaži „Žihadielko“ 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie informáciu o zapojení mesta do súťaže o vybudovanie detského 
ihriska cez projekt „Žihadielko“. 
T: ihneď      Z:  Mgr. Lazorová, JUDr. Babejová 
 

20. Informácia o vydaní doplnku č. 18 k organizačnému poriadku 
MsÚ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Lisoňová–zástupkyňa primátora vydala rozhodnutie o organizačnej zmene ,  týka sa 

zriadenia klientského centra, je začlenené do kancelárie primátora, spadá pod prednostku 
 
JUDr. Budziňáková -  bolo to rozbehnuté už skôr, ešte bývalým vedením,  bude to  ešte dlhá 

cesta, ale  snažíme sa aby bol záchyt klientov s bežnými vecami tam dole, aby sa ľudia 
nemotali hore po úrade, je tam súčasne aj pokladňa,  postupne chceme IOMO tam 
prevádzkovať, osvedčovačky, riešime tieto veci, takže stále sa  buduje to klientské 
centrum,  potrebujú sa zaučiť tie ženy do tých agiend 

 
p. Čurilla – dispozične   nebolo lepšie to miesto čo bolo?  Teraz čo tam bude? Škoda toho 

priestoru 
 
JUDr. Budziňáková -  nebolo lepšie, nie sú tam okná,  uvažujeme to prenajať do budúcna, 

hľadáme možnosti 
 
p. Čurilla – a sa chcem opýtať o parkovné, či  nechávame taký systém aký bol? Lebo ja  

pokladám za nešťastné to,  že sme zrušili vyhradené parkovacie miesta, radšej sa to malo  
ešte valorizovať, lebo teraz si  kúpi za tie peniaze 5 parkovacích kariet, tie nálepky 
a blokuje 5 miest, nie je to fér 

 
p. Lorko – ja stále tvrdím, že tá karta má byť na jednorázové stále 2-3 hodiny a nie na 

celodenné státie 
 
p. Čurilla – problémom sú  stále tí, ktorí prídu do roboty a celý deň blokujú miesto, 

- my musíme hľadať riešenia 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 82 
K bodu:Informácia o vydaní doplnku č. 18 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča.     

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MRberie 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 

 
21. Vzdanie sa funkcie primátora mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – potrebujeme také uznesenie o zániku mandátu  primátora mesta 
 
JUDr. Budziňáková – je naša povinnosť požiadať o vyhlásenie volieb,  podáme žiadosť, no je 

reálne malý predpoklad, že budú  nové voľby vyhlásené, ako prílohu tam žiadajú 
uznesenie o zániku mandátu 

- dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 83 
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K bodu:Vzdanie sa funkcie primátora mesta Levoča.   
Hl. za  4 proti  0 zdr  0 

MRberie 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 

 
22. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Novák – písomnú správu ste dostali, je rozsiahla, podrobná, vidíte tam finančné 
čerpanie, výnosy z pokút,  rekapituláciu  riešených priestupkov,  môžete si všimnúť 
zvýšený výber parkovného, čo je aj vďaka  dozoru  MsP, kontroly, 

- súrne potrebujeme novú zmluvu s veterinárnym lekárom po neb. 
Drahomireckom, riešime to, oslovili sme 4 lekárov, ozval sa jeden, ostatní  
nechcú tieto činnosti vykonávať, je to celoslovenský problém, legislatívne 
problémy 

 
JUDr. Budziňáková -  rozprávali sme  tu o parkovaní, boli otázky aký je názor  či sa vrátiť 
k vyhradeným parkovacím miestam  
 
Mgr. Novák – určite sa vyberie viac peňazí za parkovné ako keď by sa zaplatilo jedno 
parkovacie  miesto, to určite, 

- ale ak keby znovu boli vyhradené tak by bolo treba ich obmedziť počtom,  
- máme problém aj taký, že asi 20%  nám zahlcujú  na námestí autá so ZŤP a tak 

blokujú  miesta 
 
p. Čurilla – a je veľa tých čo od rána stoja keď prídu do zamestnania, toto si zmapujte, 

- ja myslím, že mali by ostať vyhradené parkovacie miesta, 
- znevýhodnení sú tí, čo si kúpia tú  kartu, prídu príležitostne si dačo vybaviť a nemajú 

kde zaparkovať, 
- jedno miesto stálo 350 eur, teraz za tie peniaze si kúpi 5 ks kariet a blokuje 5 miest, 
- treba to vyhodnocovať, hľadať  cesty ako  znížiť parkovanie v meste, 
- veľa ulíc je tak, že je problém prejazdu áut, aj teraz na tej Štúrovke, sú zvláštne 

osadené  dopravné značky niekde, nelogické 
 
JUDr. Budziňáková -  Štúrovka je v predbežnom užívaní, nie je skolaudovaná, budú tam  ešte 
prechody, projektant ale neuvažoval so zákazom státia, dáme  požiadavku k tomu, dodáme 
značky 
 
p. Čurilla – a tie rýchle jazdy,  treba pritvrdiť,  vnímať, sledovať,  spolupracovať so štátnou 
políciou, riešiť to 
 
Mgr. Novák – my nemáme kompetencie, ale spolupracujeme s DI aj s OO PZ v tejto veci,  
vytyčili sme úseky na meranie podľa našich poznatkov 
 
p. Lorko – autobusové zastávky  sú problém, blokujú  autá 
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Mgr. Novák – ale my nemáme na žiadnej zastávke označníky, tak nedá sa to ani 
sankcionovať, je s tým problém 

- problém je aj na Levočských Lúkach, je tam 70-tka rýchlosť, my  navrhujeme 
aby tam bola 50-tka 

 
p. Lorko – treba  vyvýjať tlak na celú zmenu  tejto komunikácie, slúži ako privádzač  na 
diaľnicu, sú tam kolóny 
 
JUDr. Budziňáková -  ten privádzač na dialnicu tlačíme, ale zatiaľ  nič, aj VÚC tlačí 
 
p. Lorko – a čo tie časovače na parkovacie karty?  Nemáte poznatky ako  by sa to dalo? 
 
Mgr. Novák – nie, široké okolie to nemá, nevieme to nijako ukontrolovať 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 84 
K bodu: Správa o činnosti MsP za rok 2017 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR  berie na vedomieSprávu o činnosti MsP  za rok 2017   podľa predloženého návrhu.                                        
T: ihneď      Z: Mgr. Novák 

 
23. Zmena v Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom 

nebytových  priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Kamenická – už minulý rok sme  zvažovali  taký návrh, aby  v Galérii nebol poplatok, 
ale potom sa zrealizoval ten bonus na vstup do galérie popri vstupenke na vežu, tohto roku 
nevieme ako to bude s vežou, tak preto navrhujeme  zrušiť poplatok do galérie, aby bol  
bezplatné vstup 

 
p. Lorko -  ako je tam otvorené? 
 
JUDr. Kamenická -  okrem pondelku a nedele je otvorená galéria 
 
JUDr. Budziňáková -  boli sme na VUC, oni vezmú našu  knižnicu pod VUC asi k 1.7.,  VUC 

by mala byť v nájme v našich  priestoroch, prevezmú všetkých zamestnancov so všetkými 
náležitosťami 

 
JUDr. Kamenická -  ušetríme tým cca 50 tis. eur, bude to regionálna knižnica 
 
JUDr. Budziňáková – VUC chcela za 1 eur nájom, ale ešte stále rokujeme 
 
p. Lorko -  a vieme aká je návštevnosť počas sobôt? 
 
JUDr. Kamenická –markantná účasť, zanedbateľná, ale v galérii nám nejde o zisk, to je na 

inom stavané 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 85 
K bodu:Zmena v cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a 
hnuteľného majetku v správe MsKS 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť zmenu v cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových 
priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS podľa predloženého návrhu. 
T: 6.2.2018      Z: JUDr. Kamenická, JUDr. Babejová 

 
24. Rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke 

fast-foodo prevádzkovanie kultúrno-spoločenských  
a zábavných  zariadení 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

JUDr. Kamenická – nájomca nás požiadal o rozšírenie účelu nájmu, chce tam  prevádzkovať  
aj zábavné zariadenia, hry 

 
p. Lorko – už to prevádzkuje? A chcete to tam? 
 
JUDr. Kamenická – chceme, aby bol nájomca spokojný, myslím, že tie deti ktoré  hrajú 

počítačové hry, nevidím dôvod brániť  tomu, a v prípade, ak by s tým boli nejaké 
problémy, vieme sa s nájomcom dohodnúť 

 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
UZNESENIE č. 86 
K bodu:Rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast-
food o prevádzkovanie kultúrno-spoločenských a zábavných zariadení. 
T: 6.2.2018      Z: JUDr. Kamenická, JUDr. Babejová 

 
25. Záver 

Zástupkyňa primátora sa poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila  25. 
zasadnutie MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Lorko    ............................................. 
 
Mgr. Vladimír Babej        ............................................. 
 
 
 
 
 
 
V Levoči dňa  6. februára 2018 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
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        JUDr. Lýdia Budziňáková 
        zástupkyňa primátora mesta 
 


