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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 27.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  17. apríla 2018 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Anežka Zahurancová 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková privítala všetkých poslancov,  
konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila meškanie poslanca Mgr. Vladimíra Babeja a 
otvorila rokovanie. Prítomných oboznámila s  programom rokovania podľa pozvánky 
a vyzvala na doplnenie programu. Keďže nebola predložená žiadna zmena,   dala hlasovať 
o programe, určila za overovateľov zápisnice p. Jána Lorka a p. Miroslava Dunčka, určila 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        
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:   Overovatelia zápisnice 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice – Ján Lorko, Miroslav Dunčko.  
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta       
 

2. Kontrola plnenia uznesenia 
 
JUDr. Babejová –  predniesla vyhodnotenie plnenia uznesení z 25.zasadnutia MR všetky ako 
splnené, a následne boli predmetom rokovania  MZ. 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta       
 
 

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

Kúpa nehnuteľnosti – od Kataríny Toporcerovej 
Mgr. Drahomirecký – ide o kúpu pozemku pri Dolinskom moste, pre účely výstavby 
cyklochodníka III.etapa, v MZ už bola schválené zmluva o budúcej zmluve s menovanou, 
kúpna cena  2,17 eur/m2 

- Bližšie  vysvetlenie a popis pozemkov – mapové zobrazenie 
 
JUDr. Budziňáková – tie zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách sú už dlhšie schválené, teraz 
máme príjmy z predaja, tak chceme  tieto peniaze použiť na nákup pozemkov 
 
p. Dunčko – chcem sa opýtať, či už všetky pozemky má mesto vykúpené 
 
Mgr. Drahomirecký – ešte chýba toho dosť, hlavne máme problém s p. Heimschildom, 
budeme s ním ešte rokovať za účelom dohody,  

- Pripravíme celú trasu ako je to vysporiadané už a čo ešte treba vysporiadať 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliťkúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-E 6674/3 – orná pôda, s výmerou 3604 m2, pozemku parc. č. KN-E 
6678/6 – tr. tráv. porast,  s výmerou 3082 m2 a pozemku parc. č. KN-E 6678/7 – tr. tráv. 
porast, s výmerou 1980 m2, v celosti, od Kataríny Toporcerovej, rod. Vaverčáková, nar. 
20.11.1959, bytom: ul. Štútova č. 4, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 
2,17 eur/m2 t.j.:  9 eur/m

2
 za pozemky zastavané stavbou pod názvom „Cykloturistický 

chodník Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“ a za kúpnu cenu 2 eur/m
2
 za pozemky 

nezastavané cit. stavbou.  

T:  30.9.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
 

Kúpa nehnuteľnosti  - od Miroslava Dunčka 
Mgr. Drahomirecký –jedná sa tiež o pozemok pre III. etapu cyklochodníka, s p. Dunčkom 
došlo k dohode na oddelení pozemku, odporúčame to schváliť, pôjde o novovytvorené 
parcelné číslo 
 
p. Dunčko – je to už veľmi dlho čo rokujem s mestom 
 
JUDr. Budziňáková – postup ku zmene ÚP už poznáš, žiadosť môže tu byť 

- Hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťkúpu nehnuteľnostív lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča a to 
pozemkovoznačených novým parc.č. KN-C 6678/10 – tr. tráv. porast, s výmerou 218 m2,parc. 
č. KN-C 6678/11 – tr. tráv. porast, s výmerou 131m2a parc. č. KN-C 6678/12 – tr. tráv. porast, 
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s výmerou 136 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 16/2018 (ďalej 
len „GP č. 16/2018“), vyhotoveného dňa 3.4.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od 
pozemku parc. č. KN-C 6678/7-tr. tráv. porast, s výmerou 3035m2 a pozemkyoznačené 
novým parc. č. KN-C 6678/13 – tr. tráv. porast, s výmerou 982 m2,parc. č. KN-C 6678/14 – 
tr. tráv. porast, s výmerou 151m2 a parc. č. KN-C 6678/15 – tr. tráv. porast, s výmerou 62 m2, 
ktoré boli oddelené na podklade GP č. 16/2018, od pozemku parc. č. KN-    C 6678/8-tr. tráv. 
porast, s výmerou 3035m2, v celosti, od Miroslava Dunčka, rod. Dunčko, nar. 30.5.1964, 
bytom ul. J. Czauczika č. 4, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321,za kúpnu cenu 9 eur/m2 
za pozemky parc. č. KN-  C 6678/11 a parc. č. KN-C 6687/14, ktoré budú zastavané stavbou 
pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“ a za kúpnu cenu 
2 eur/m2 za pozemky parc. č. KN-C 6678/10, parc. č. KN-C 6678/12, parc. č. KN-C 6678/13 
a parc. č. KN-C 6678/15, ktoré nebudú zastavané cit. stavbou. 
T: 30.9.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Zámena nehnuteľnosti – Ján Gaduš 
Mgr. Drahomirecký – ide o lokalitu  smerom ku IBV Za sédriou, odbočka ku novej IBV, ten 
kritický bod, mesto dalo vypracovať  ZP, pripravili sme návrh na zámenu pozemkov s p. 
Gadušom, 

- Bližšie vysvetlenie, popis, ukážka – mapové zobrazenie, 
- Boli sme na obhliadne, vytýčili sme  výmeru za výmeru, bezodplatne, bez 

finančného vyrovnania 
 
JUDr. Budziňáková – oddelenie aj komisia s návrhom  súhlasia 
 
p. Lorko – je tam tá betónová šachta? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, mesto bude musieť poriešiť to, buď premiestniť ju, alebo v ceste 
urobiť riadne s poklopom 
 
JUDr. Rusnáčiková -  či by tam nemala byť  vyčíslená aj cena podľa našich Zásad, aby  nebol 
potom administratívny problém, čiže vyjadriť protihodnotu zámeny pozemkov 
 
Mgr. Drahomirecký – môžeme  
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Zámena nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. 
ul. Za sérdiou, k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú 

Levoča, vo vlastníctve Jána Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 
Levoča, SR, nar. 17.06.1957, zapísaný na liste vlastníctva č. 371, ktorý bol oddelený od 
pozemku parc. č. KN-C 1269/2 – zast. pl. s výmerou 35 m2, k. ú. Levoča zapísanom na 
liste vlastníctva č. 371, a to Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 
1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú 
Levoča, vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 
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00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1265 – zast. pl. s výmerou 5 949 
m2, k. ú. Levoča, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, a to Geometrickým plánom na 
oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018, a to tak, že: 

 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne 
vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča od Jána 
Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957 
a zároveň 

 p. Ján Gaduš, rod. Gaduš, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 
17.06.1957 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 
m2, k. ú Levoča, od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 
00329321 

pričom k zámene dochádza bez ďalšieho finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov dôjde 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností, ktoré je nevyhnutné pre realizáciu stavby 
s názvom Prístupová komunikácia IBV Za Sedriou v Levoči, ktorej investorom je Mesto 
Levoča. 
T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Predaj nehnuteľnosti – Ing. Miroslav Wagner 
Mgr. Drahomirecký – ide o vlastníkov domu na ul. Lúčna, alej pod Mariánskou horou, 
oplotenie majú až na hranici,  v rámci  preverovania pozemkov vo vlastníctve mesta  sme 
zistili zásah, oslovili sme ich, chcú to odkúpiť, požiadali o zníženie ceny  za svahovitý terén aj 
o odpustenie odplaty za 3 roky spätného užívania, 

- odporúčame to predať  za 14 eur/m2, to je znížená cena, ale  odplata za spätné 
užívanie musí byť podľa našich zásad 

 
JUDr. Budziňáková -  oddelenie aj komisia súhlasia s návrhom, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj pozemku parc. č. KN-C 3430/11 – orná pôda, s výmerou 133 m2, 
v lok. ul. Lúčnej, v katastrálnom území Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
pre Ing. Miroslava Wagnera, rod. Wagnera, nar. 01.02.1963 a manž. Ing. Máriu Wagnerovú, rod. 
Gazdurovú,nar. 13.04.1965, obaja trvale bytom Lúčna 1656/30, 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 v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy 
záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za užívanie pozemku za obdobie 3 rokov, vo výške 1 
euro/m2 /rok.   
T: 30.9..2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 

Predaj hnuteľnej veci – škridľa 
Mgr. Drahomirecký – máme vyhlásenú VOS, beží  termín do zasadnutia MZ 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj hnuteľnej  veci 

Hl. za  5 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 hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; vek: 15 rokov; 
farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy 
spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 19 z 34. zasadnutia 
MZ konaného dňa 15.02.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači 
v mesiaci apríl 2018. 

T: 30.9.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj  hnuteľnej  veci 

Hl. za  5 proti  0 zdr0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; vek: 15 rokov; 
farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika a to: 
Románska 12 základná    ......... ks; 
Románska 12 hrebeňová .......... ks 
pre ................, za kúpnu cenu .............  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom ......... eur, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

Predaj nehnuteľnosti – objekt NMP č. 47 
Mgr. Drahomirecký -  máme vyhlásenú VOS, termín beží do zasadnutia MZ 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr0 
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 apríl 2018; 

T: 30.9.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
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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: 30.9.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti – predkupné právo 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťna  nehnuteľnostiach, 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 
m2 predkupné právo ako vecné právo, v zmysle ustanovenia § 603, ods. 2 Občianskeho 
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: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Predaj nehnuteľnosti – Marcela Lazorová 
Mgr. Drahomirecký – to je obdobný prípad, tiež ide o vysporiadanie pozemkov, ktoré užívajú 
a zasahujú do vlastníctva mesta, tiež súhlasili, dali si urobiť geometrický plán 
 
p. Lorko – sami s tým prišli? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, my sme ich oslovili v rámci našich zisťovaní, sú z toho občania 
vyrušení, ale potom  nakoniec sú aj radi, že si to vysporiadajú, naše zásady sú tvrdé, ale niekto 
zasahuje do mestského aj 200-300 m2, zväčša sú to podedené veci po svojich rodičoch 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej: 
 parc. č. KN-C 3444/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 59/2017, vyhotoveného dňa 13.11.2017 Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 05.01.2018 pod č. G1-382/17,   z pozemku 
parc.  č. KN-C 3444 – zast. pl. a nádv., s výmerou 417 m2 ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. 
ú. Levoča; za kúpnu cenu 14 eur/m2; 
 parc. č. KN-C 3444/3 – zast. pl., s výmerou 11 m2; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 59/2017, vyhotoveného dňa 13.11.2017 Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 05.01.2018 pod č. G1-382/17, z  pozemkov: 
parc. č. KN-C 3444    – zast. pl. a nádv., s výmerou   417 m2 ; 
parc. č. KN-C 3415    – zast. pl. a nádv., s výmerou 1777 m2 ; 
parc. č. KN-C 3434/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou   739 m2 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; 
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pre Marcelu Lazorovú, rod. Lazorová, nar. 10.05.1973, Mgr. Gabrielu Lazorovú, rod. Lazorová, nar. 
02.02.1976 a PaedDr. Martu Zabielnu, PhD., rod. Lazorová,nar. 02.01.1978, všetky trvale bytom 
Lúčna 1387/26, 054 01 Levoča, SR, pre každú v podiele 1/3-ina, 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 parc. č. KN-C 3444/3 je zastavaný stavbou garáže (nezapísanej v katastri 
nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich;  
-prevádzaný pozemok parc. č. KN-C 3444/2 je zastavaný stavbou oplotenia v spoluvlastníctve 
kupujúcich a ostávajúca časť tohto pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou oplotenia, nakoľko sa nachádza v jeho 
bezprostrednom susedstve.   
T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová   

 
Predaj nehnuteľnosti – Mgr. Renáta Plachetková 
Mgr. Drahomirecký – menovaná požiadala mesto o kúpu objektu bývalého kultúrneho domu 
na Levočských Lúkach, ponúkla najprv cenu 30 tis. eur, neskôr zvýšila na 50 tis. eur, 

- máme k tomu aktuálne fotky,  
- ZP máme k tomu z roku 2016, 
- Nájomná zmluva môže pokračovať, je tam firma Graminex, 
- Mesto má možnosť zrušiť súťaž a ísť cez osobitný zreteľ priamo pre žiadateľa, 

ale otázne je, či by MZ  chcelo to predať za 50 tis. eur, alebo či  pôjdeme 
vyhlásiť novú súťaž a dáme si nové podmienky 

 
p. Čurilla – využívajú to poľnohospodári? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, ale  platia riadne nájom, majú NZ, 

- Je to už ale v zlom stave, je tam voľný prístup 
 
p. Čurilla – možno aj  za tých 50 tis. eur by bolo dobre predať to, alebo  ešte lepšie že aspoň 
za 50%  ceny podľa ZP 
 
 
JUDr. Rusnáčiková -  vieme odkiaľ je? 
 
Mgr. Drahomirecký – žiadateľka je zamestnanec vlády ČR, ale je zo Švedlára, dôvody uvádza 
osobné, a poukazuje celkovo na  schatralý  stav objektu 
 
p. Lorko -  ale je tu obava, lebo neviem kto to je tá osoba, a či nám tu nenasťahuje cudzích 
Rómov, ja sa preto zdržím pri tomto 
 
JUDr. Budziňáková – posudok je na sumu 121 tis. eur, myslím, že by sme mali skúsiť novú 
súťaž 
 
p. Lorko -  a do podmienok dať jasne čo tam bude robiť 
 
Mgr. Drahomirecký – popis rekonštrukcie objektu máme tu uvedený 
 
JUDr. Budziňáková – keby sme zverejnili súťaž možno by sa nám prihlásil aj p. Ištok, a bude 
na nás ak príde ponuka, my nemusíme prijať ponuku ktorá sa nebude páčiť, 
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- Takže zrušili by sme teraz  starú súťaž a vyhlásili by sme nové podmienky, 
s tým, že doplníme do  podmienok do  písmena c) že na účel uvedený 
v návrhu, 

- Takže máme pripravené viaceré uznesenia,  hlasujeme o zrušení uznesenia, 
potom je tu návrh aby sa to predalo žiadateľke, a potom vyhlásenie novej 
súťaže, dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MZ ruší uznesenie č. 13 z 26. zasadnutia MZ konaného dňa 24.05.2012, ktorým bol 
schválený predaj nehnuteľností v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: 
stavby s. č. 1069, o. č. 5 (niekdajší kultúrny dom)a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. 
pl. a nádv., s výmerou 510 m2, na ktorom je tento objekt postavený  formou obchodnej 
verejnej súťaže a kritériá predaja. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová   

UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti 5  zdr 0  = neschválené 
MR neodporúča MZ schváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: stavby s. č. 
1069, (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemku 
parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2, t. č. zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1, k. ú. Levočapre Mgr. Renátu Plachetkovú, rod. Plachetkovú, nar. 
02.01.1991, trvale bytom Mlynská 345, 053 34 Švedlár, SR za kúpnu cenu 50 000 eur v 
súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom na predaj týchto nehnuteľností v minulosti (v r. 

2012) bola neúspešná; 
- kupujúca zamýšľa predmetný objekt zrekonštruovať, teda ho významne zhodnotiť, čím 

prispeje k rozvoju danej lokality a k zvýšeniu jej estetickej úrovne; 
- prevádzané nehnuteľnosti mesto už dlhodobo nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich 

úloh. 

Obsahom kúpnej zmluvy bude: 
a) akceptácia záväzku kupujúcej stavbu zrekonštruovať v zmysle priloženého nákresu – 

situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie  a sprevádzkovať do 5 rokov od uzavretia 
kúpnej zmluvy;  

b) dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti 
v zmysle písm. a); 

c) akceptácia zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností po dobu rekonštrukcie 
stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 

T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za 5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: stavby s. č. 1069, (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. 
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č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 510 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča formou obchodnej 
verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – 
o majetku obcí v platnom znení a schváliť tieto podmienky súťaže:  

a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 121 000 eur a to: stavby: minimálne 114 600 
eur; 

 pozemku: minimálne 6 400 
eur; 

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

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

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

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

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

g) súhlas  navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak 
navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy vyhlasovateľa; 

h) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- nákres – situácia s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu; 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle písm. g) týchto podmienok súťaže; 
- výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

i) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa 
schváleného harmonogramu zasadnutí MZ; 

j) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – Kultúrny 
dom“ a s poznámkou      „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ 
v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

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

len so súhlasom mesta; 
n) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi 

na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh 
prijatý; 

o) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
p) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 30.06.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

Predaj nehnuteľnosti – František Bartko 
Mgr. Drahomirecký – ide o lok. Levočská Dolina, centrum , 

- bližšie vysvetlenie, popis, nákresy – mapové zobrazenie, 
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- jedná sa o neoprávnené užívanie mestského majetku fyzickými osobami, vlastníkmi  
rodinných domov, 

- mali sme tam tri stretnutia, obhliadka, ľudia sa nevedia dohodnúť 
 
JUDr. Budziňáková – začalo to tým, že p. Jendrál požiadal o odkúpenie  časti pozemku 
a následne sme zistili, že veľa  ďalších mestských   pozemkov užívajú  vlastníci svojich 
domov, 

- pripravili sme materiál pre manž. Bartkovcov, ktorí neoprávnene používajú  veľkú časť 
mestského plus majú tam postavenú načierno garáž, no oni argumentujú, že nemajú na 
vysporiadanie peniaze, že to radšej zbúrajú, potom sa ozvala aj p. Tomalská, že tiež 
chce odkúpiť tento pozemok,  

- preto my odporúčame  vyhlásiť na tento pozemok VOS, a tak sa otvorí priestor rokovať 
s nimi, 

- vstúpil do toho ešte aj p. Lorinc, ktorý  listom  odborne napísaným žiada o zriadenie 
vecného bremena za účelom prechodu na svoju nehnuteľnosť 

 
p. Lorko – keby sa to podelilo každému trochu, tak aby  všetci mali prechod k svojim 
pozemkom 
 
Mgr. Drahomirecký – skúšali sme rôzne,  nejasné línie sú, oni raz chcú raz nechcú, ťažka 
debata s nimi, 

- bližšie vysvetlenie vlastníckych vzťahov k pozemkom – mapové zobrazenie 
 
p. Čurilla – cena 20 eur je tu, ale bude to aj na podnikanie 
 
Mgr. Drahomirecký – pri VOS účel nerozhoduje vôbec, výmera je 171 m2 
 
p. Lorko – hlavne, že sa to vysporiada 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: 

 časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 300 m2; ktorý bude 
oddelený na podklade geometrického plánu; 

 pozemku parc. č. KN-C 6873/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 104 m2; 

pre Františka Bartka, rod. Bartko, nar. 08.03.1951 a Máriu Bartkovú, rod. Mlynarčíkovú, nar. 
02.07.1953, obaja trvale bytom Levočská  Dolina 3275/35B, 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: 

- časťpozemku parc. č. KN-C 6871/32 je zastavaná stavbou garáže (nezapísanej v katastri 
nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich; 

- ďalšia časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 a časť pozemku parc. č. KN-C 6873/11 sú zastavané  
drobnými stavbami a stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností  a ostávajúca časť pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve. 

Kupujúci si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
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T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj  nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpredaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. 
Dolina parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 171 m2, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a 
schváliť  tieto podmienky súťaže: 

a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

účet mesta; 
c) súhlas  navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak 

navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy vyhlasovateľa; 

d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c); 
- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa 
schváleného harmonogramu zasadnutí MZ na rok 2018; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Lev. Dolina“ 
a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči 
alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

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

len so súhlasom mesta; 
j) 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; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 30.06.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Nájom nehnuteľností – lok. detský raj 
Mgr. Drahomirecký –Humanitár n.o. požiadal o nájom detského raja, chcú tam realizovať 
projekt pre svojich klientov, starať sa o neho, robiť tam aktivity, je to neziskový charakter, 
preto požadujú to za symbolické euro v súlade s našimi zásadami, 

- odporúčame im to schváliť, 
- definitívna nájomná zmluva ešte nie je, pokračovať budeme  v rokovaniach 

 
Bc. Komara – bude to verejne dostupné ? 
 
Mgr. Drahomirecký – ostane to ako verejné priestranstvo, mal by zostať prístupný 
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p. Dunčko -  sú tam aj nejaké priestory dnu, aj to? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, neboli  kolaudované tieto NP, nie sú ani označené súpisným 
číslom, ani zapísané v KN nie sú,  

- oni tie NP musia zrekonštruovať na vlastné náklady, aby to mohli užívať, plus sa starať 
o verejnú zeleň, 

- bude to na dobu neurčitú, minimálne na 5 rokov 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Prenájom nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr 1 
MR odporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájomnehnuteľností, a to: 

LV č. 
Číslo 

parcely 
Register 

KN 
Celková výmera v m2 Spoluvlastnícky podiel Druh pozemku 

1 309 C 1849 1/1 Záhrada 

1 
310 

C 
395 

1/1 zastavaná plocha 
a nádvorie 

1 
311 

C 
725 

1/1 zastavaná plocha 
a nádvorie 

1 
312 

C 
151 

1/1 zastavaná plocha 
a nádvorie 

1 313 C 357 1/1 Záhrada 

1 314 C 274 1/1 Záhrada 

1 
315 

C 
185 

1/1 zastavaná plocha 
a nádvorie 

4376 1305/1 E 464 1/1 Záhrada 

4376 1305/2 E 311 1/1 Záhrada 

vrátane nebytových priestorov a drobných stavieb, neoznačených súpisným číslom 
a nezapísaných v katastri nehnuteľností, nachádzajúcich sa na uvedených pozemkoch, pre 
HUMANITÁR, n. o., so sídlom: Škultétyho 19, Prešov 080 01, SR, IČO: 37 886 932 v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúcom v účele, na ktorý plánuje nájomca tieto 
nehnuteľnosti užívať, ktorým je najmä obnova historickej časti mesta Levoča a obnova 
kultúrno-oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta a zároveň pomoc mesta pri 
obnove pracovných zručností, sociálnych kompetencií osôb trpiacich duševným ochorením 
a integrácia týchto osôb do bežného života, a dobu neurčitú, minimálne však 5 rokov za 
nájomné vo výške 1,00 eur / rok v súlade s Článkom 21, ods. 2 a Článkom 14, ods. 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení na hore uvedený účel. 
T: 31.07.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Nájom nehnuteľností – ARPROG a.s. 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o lok. IBV Strelnica, majú záujem robiť II. etapu,  ide o tie 
pozemky, ktoré mesto nadobudlo od štátu, žiadajú o prenájom, nie kúpu 
 
p. Lorko – prečo nechcú kúpiť? 
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Mgr. Drahomirecký – lebo bude to cesta, a tú potom odovzdajú mestu 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Prenájom nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájomnehnuteľnosti 
v lokalite ul. Pri strelnici v Levoči, a to pozemku parc. č. KN-C 2117/3 – ostatná plocha 
s výmerou 394 m2 v k. ú. Levoča pre ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 
3292/3, 058 01 Poprad, IČO 36168335 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
spočívajúci v zámere nájomcu zrealizovať na predmete nájmu a na vlastné náklady výstavbu 
technickej vybavenosti IBV Pri strelnici, súčasťou ktorej bude aj miestna komunikácia, ktorú 
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta 
Levoča za kúpnu cenu vo výške 1 euro, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / 
rok v súlade s Článkom 22, ods. 4 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení na hore uvedený účel. 
T: 31.07.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Zriadenie vecného bremena – VSD a.s. 
Mgr. Drahomirecký – bola už schválená  v MZ zmluva o budúcej zmluve, odplatne  za 10 
eur/m2, jedná sa o garáže na sídl. Západ 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča 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 elektrického zariadenia a jeho príslušenstva pre NN siete pre garáže sídl. 
Západ, v k.ú. Levoča, na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 zast. pl., pozemku parc. č. KN-C 
2868/1 – ost. pl. a pozemku parc. č. KN-C 8725 – zast. 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, 
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na dobu neurčitú, za odplatudohodnutú v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena č. 20203/2013/OM/3, uzavretej dňa 13.6.2013, vo výške 10 eur/m2 záberu, v súlade s 
§ 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.    
T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

 

Zmena uznesenia 
Mgr. Drahomirecký – ide o HPZ,  boli zriadené záložné práva,  tým že mesto predalo jeden 
pozemok, treba zmeniť výmery pozemkov a prečíslovať ich , je to taká technická záležitosť 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Zmena uznesenia 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzmenu uznesenia č. 16 z 54. zasadnutia MZ v Levoči, konaného 
dňa 20.03.2014, ktorým bolo schválené zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti – 
stavebné objekty a pozemky v areáli Hnedej priemyselnej zóny v Levoči v prospech 
Ministerstva hospodárstva SR, IČO: 00686832, Bratislava na zabezpečenie záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. VS 1/2010-KaHR zo dňa 
26.07.2010 a to tak, že tabuľka – „Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča“ 
a tabuľka „Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča“ budú zmenené a budú 
mať nasledujúci obsah:   

 

Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča:  
KN-C 4588/3  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 750 m2 KN-C 4588/63 - ostatné pl., s vým.        4 362 m2 
KN-C 4588/5  -  zast. pl. a nádv., s vým.    828 m2 KN-C 4588/64 - ostatné plochy, s vým.  694 m2 
KN-C 4588/6  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 824 m2 KN-C 4588/65 - ostatné plochy, s vým.     232 m2 
KN-C 4588/11 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 311 m2 KN-C 4588/66 - zast. pl. a nádv., s vým.    687 m2 
KN-C 4588/12 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 586 m2 KN-C 4588/67 – zast. pl. a nádv., s vým.    462 m2 
KN-C 4588/13 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 069 m2 KN-C 4588/68 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 239 m2 
KN-C 4588/14 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 727 m2 KN-C 4588/69 – zast. pl. a nádv., s vým.   301 m2 
KN-C 4588/15 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 156 m2 KN-C 4588/70 – zast. pl. a nádv., s vým.      16 m2 
KN-C 4588/16 - zast. pl. a nádv., s vým.    187 m2 KN-C 4588/71 – zast. pl. a nádv., s vým.    101 m2 
KN-C 4588/24 - orná pôda, s výmerou     6 m2 KN-C 4588/72 – zast. pl. a nádv., s vým.     64 m2 
KN-C 4588/32 - ostatné plochy, s vým. 63 197 m2 KN-C 4588/73 – zast. pl. a nádv., s vým.      42 m2 
KN-C 4588/42 - zast. pl. a nádv., s vým.   221 m2 KN-C 4588/74 – zast. pl. a nádv., s vým.    127 m2 
KN-C 4588/43 - zast. pl. a nádv., s vým.    278 m2 KN-C 4588/75 – zast. pl. a nádv., s vým.      46 m2 
KN-C 4588/46 – zast. pl. a nádv., s vým.     28 m2 KN-C 4588/76 – zast. pl. a nádv., s vým.      61 m2 
KN-C 4588/47 – zast. pl. a nádv., s vým.       8 m2 KN-C 4588/77 – zast. pl. a nádv., s vým.      45 m2 
KN-C 4588/48 – zast. pl. a nádv., s vým.     10 m2 KN-C 4588/78 – zast. pl. a nádv., s vým.      10 m2 
KN-C 4588/49 – zast. pl. a nádv., s vým.     24 m2 KN-C 4588/79 – zast. pl. a nádv., s vým.    535 m2 
KN-C 4588/50 - zast. pl. a nádv., s vým.    51 m2 KN-C 4588/83 – ostatné plochy, s vým. 2 685 m2 
KN-C 4588/51 - zast. pl. a nádv., s vým.    61 m2 KN-C 4588/84 – ostatné plochy, s vým.     402 m2 
KN-C 4588/52 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 312 m2 KN-C 4588/85 – ostatné plochy, s vým.  1 093 m2 
KN-C 4588/53 - zast. pl. a nádv., s vým.   388 m2 KN-C 4588/86 – ostatné plochy,  s vým.    432 m2 
KN-C 4588/54 - zast. pl. a nádv., s vým.  275 m2 KN-C 4588/87 – ostatné plochy, s vým.     576 m2 
KN-C 4588/55 - zast. pl. a nádv., s vým.      2 m2 KN-C 4588/88 – ostatné plochy, s vým.  9 441 m2 
KN-C 4588/56 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 737 m2 KN-C 4588/89 – ostatné plochy, s vým.     621 m2 
KN-C 4588/57 - zast. pl. a nádv., s vým.   134 m2 KN-C 4588/90 – ostatné plochy, s vým.     721 m2 
KN-C 4588/58 - zast. pl. a nádv., s vým.   132 m2 KN-C 4588/91 – ostatné plochy, s vým.    155 m2 
KN-C 4588/59 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 235 m2 KN-C 4588/92 – ostatné plochy, s vým.    466 m2 
KN-C 4588/60 - zast. pl. a nádv., s vým.    451 m2 KN-C 4588/93 – ostatné plochy, s vým.       25 m2 
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KN-C 4588/61 - zast. pl. a nádv., s vým.    496 m2 KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.    91 m2 
KN-C 4588/62 - zast. pl. a nádv., s vým.    230 m2 KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.     15 m2 
Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča:   KN-E 4603 – orná pôda, s vým. 268 m2 
 

T: 31.12.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

 

Vyradenie majetku a odpísanie záväzku 
Mgr. Drahomirecký – jedná sa o vyradenie majetku z evidencie, ide o zastaralý, poškodený 
majetok, je rozdelený  podľa kompetencii pre zástupkyňu primátora a pre MZ 
- záväzok mesta z r. 2013-2014, je to faktúra, upomienky, ktoré sme spochybňovali či sú 

oprávnené, ale sú evidované v účtovníctve a potrebujeme ich  dostať von z účtovníctva, 
bola to nejaká propagácia v tlačovinách, objednávku sme k tomu  nevideli, nenašli, 
nemáme, vracali sme to  späť, dopytovali sme sa  za tým, je to nejasné, právny útvar dal 
stanovisko, že sú už premlčané 

 
p. Čurilla -  kto bol vtedy primátorom? Je to kniha osobnosti, bol to taký špinavý obchod 
 
Mgr. Drahomirecký – Ing. Vilkovský 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0 
MR odporúča zástupkyni primátora mestaschváliťvyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levočapodľa 
prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 26 602,67 eur. 

T: 31.5.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťvyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku 
Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levočapodľa prílohy č. 1 v obstarávacej cene 
23 811,43 eur. 

T: 31.5.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 25 
K bodu:  Odpísanie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliťodpísanie záväzku mesta voči 
spoločnosti Merkur Marketingservice s.r.o., IČO 35 856 319 (názov spoločnosti do 
20.07.2015: Who is Who, Marketing service s.r.o., IČO 35 856 319) z účtovnej evidencie 
mesta v celkovej výške 2 589 eur z dôvodu jeho premlčania. 

T: 31.5.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
 

Zverenie majetku do správy 
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Mgr. Drahomirecký – ide o päť diel po skončení výstav, ktoré treba odovzdať do správy 
MsKS 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu:  Zverenie  majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliťv súlade s ustanovením Článku 8 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku 
s účinnosťou od 01.05.2018: 

- inv. č. G/1/19 – grafika (suchá ihla) „Techno-industrial-folklor I.,E.A.1/3“, autor Svätopluk 
Mikyta, Banská Štiavnica, 1 ks, vstupná cena 500 eur; 
- inv. č. G/1/20 – grafika (suchá ihla) „Techno-industrial-folklor II.,E.A.1/3“, autor Svätopluk 
Mikyta, Banská Štiavnica, 1 ks, vstupná cena 500 eur; 
- inv. č. G/1/21 – obraz „Monochróm“, autor Vojtech Kolenčík, Marianka, 1 ks, vstupná cena 
1600 eur; 
- inv. č. G/1/22 – grafika (lept) „Grafický cyklus Hastrošovci“, autor Mgr. art. Marek 
Mertinko, Brutovce, 1 ks, vstupná cena 200 eur; 
- inv. č. G/1/23 – akvarelová maľba „Trpaslík, Herman Hesse: Rozprávky“, autor Mgr. 
Renáta Milčáková, Levoča,  
1 ks, vstupná cena 150 eur; 
do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 

T: 31.5.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
 

Pridelenie bytu – Železničný riadok 
Mgr. Drahomirecký – máme tu troch žiadateľov, poradie  necháme na MR 
 
Bc. Komara – sú ešte voľné byty? 
 
Mgr. Drahomirecký – nie, tento iba 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu:   Pridelenie mestského nájomného bytu 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliťpridelenie jednoizbového bytu č. 38, 
nachádzajúci sa  na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. P. Eva Dudušová, nar. 25.07.1976, trvale bytom Nad tehelňou č. 32, 
Levoča, zastúpená opatrovníkom Mikulášom Hamburgom, nar. 07.03.1978, bytom Doľany - 
Rožkovce, na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a 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. P. Natália Lacková, nar. 24.05.1992, trvale bytom Levoča 
a manžel Stanislav Lacko, nar. 01.07.1992, trvale bytom Špitalska č. 44, Levoča, na dobu 
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určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a 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 tretiemu v poradí p. P. Dušan Cvanciger, nar. 17.09.1957, trvale bytom Levoča, 
v súčasnosti býva u Minoritov - útulok sv. Františka, na adrese Košická č. 2, Levoča, na dobu 
určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a po opravách v byte, pod 
podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy. 
T: 31.05.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

Odpustenie poplatku z omeškania 
Mgr. Drahomirecký – ide o 31 eur, celá istina bola uhradená, odporúčame schváliť odpustenie 
poplatku z omeškania 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu:  Odpustenie poplatku z omeškania 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliťodpustenie poplatku z omeškania vo 
výške 30,99 eur pre p. Moniku Čonkovú, nar. 12.12.1992 a manž. Štefana Čonku, nar. 
27.02.1989, obaja trvale bytom Železničný riadok č. 23, Levoča, z dôvodu úhrady istiny za 
nedoplatok z vyúčtovania služieb za rok 2016 spojené s užívaním nájomného bytu č. 7, na 
adrese Železničný riadok č. 23, Levoča. 
T: 30.06.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

 

Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 
Mgr. Drahomirecký – je tu zámer, aby  knižnica prešla do správy PSK, bude to regionálna 
knižnica, 
- pripravili sme  odňatie majetku, darovanie pre PSK a nájomnú zmluvu NP, pretože ostáva 

knižnica tu v Levoči ako prevádzka, cena nájmu je 10 eur/m2 v súlade so zásadami,  
- doplnili sme čísla podľa požiadaviek PSK, podstata obsahu uznesení sa nemení 
 
JUDr. Budziňáková – od 1.7.2018 by sme vypustili túto činnosť  z MsKS 
- hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči - odňatie majetku zo 
správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťMZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie správy 
majetku:  
Delimitovaný majetok: 
Účet – 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, spolu v obstarávacej cene 
6 638,88 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
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Účet – 752 Drobný hmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 6 743,06 eur; v zostatkovej 
cene 0 eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 6 743,06 eur; 
Účet – 753 Ostatný majetok, spolu v obstarávacej cene 283,37 eur, v zostatkovej cene 0 eur; v 
hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 283,37 eur; 
Účet – 754 Knižničný fond, spolu v obstarávacej cene 40 867,33 eur, v zostatkovej cene 0 
eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 40 867,33 eur; 
Majetok obstaraný z kapitálového transferu: 
Účet – 013 Software, spolu v obstarávacej cene 5 172,23 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
Účet – 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 963 eur, 
v zostatkovej cene 0 eur; 
Majetok obstaraný z bežného transferu: 
Účet – 752 Drobný hmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 34 617,34 eur; v zostatkovej 
cene 0 eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 34 617,34 eur; 
Účet – 753 Ostatný majetok, spolu v obstarávacej cene 1 908,70 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 1 908,70 eur; 
Účet – 755 Drobný nehmotný majetok, spolu v obstarávacej cene 140 eur; v zostatkovej cene 
0 eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 140 eur; 
Účet – 754 Knižničný fond, spolu v obstarávacej cene 31 865,98 eur, v zostatkovej cene 0 
eur; v hodnote evidovanej v podsúvahovej evidencii 31 865,98 eur; 
zo správy Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312 s účinnosťou od 30.06.2018. 
T: 30.06.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči -  darovanie majetku  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MZ schvaľuje MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 19, ods. 2 a 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení darovanie hnuteľného 
majetku Mesta Levoča pre subjekt PSK, ktorý bude prevádzkovateľom regionálnej knižnice 
v Meste Levoča od 01.07.2018 v tomto rozsahu: 
P. 
č. 

Druh majetku Obstarávaci
a 
cena 

Zostatková 
cena 

Obstarávaci
a 
cena 

Zostatkov
á cena 

SPOLU (€) 

1. Software    
5172,23 

 
0,00 

 
5172,23 

2. Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí 

 
6638,88 

 
0,00 

   
6638,88 

3. Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

  963,00 0,00 963,00 

4. Drobný hmotný majetok 6743,06 6743,06 34617,34 34617,34 41360,40 
5. Ostatný majetok 283,37 283,37 1908,70 1908,70 2192,07 
6. Drobný nehmotný invest. 

majetok 
  140,00 140,00 140,00 

7. Knižničný fond 40867,33 40867,33 31865,98 31865,98 72733,31 
 SPOLU: 54532,64  74667,25  129.199,89  

T: 31.07.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

UZNESENIE č. 31 



19 
 

K bodu:  Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči -   prenájom 
nebytových priestorov  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájomnebytových 
priestorov, a to týchto miestností: Vstupná chodba so schodiskom s výmerou 32 m2, Vstupná 
miestnosť s chodbou  s výmerou 36 m2, Čitáreň č. 1 s výmerou 15 m2, Čitáreň č. 2 s výmerou 
15 m2, Kancelária s výmerou 35 m2, Čitáreň č. 3 s výmerou 52 m2, Sklad č. 1 s výmerou 4 m2, 
WC č.  1 s výmerou 3,5 m2, WC č. 2 s výmerou 3,5 m2, Chodba oproti WC s výmerou 12 m2, 
Čitáreň 4 s výmerou 54 m2, Čitáreň 5 s výmerou 30 m2, Sklad 2 s výmerou 42 m2, Átrium 
s výmerou 69 m2, s celkovou výmerou 403 m2, nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra 
Pavla č. 58, v stavbe s. č. 58, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45, k. ú. Levoča pre 
subjekt Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bude prevádzkovateľom regionálnej 
knižnice v meste Levoča od 01.07.2018 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
spočívajúci v tom, že nájomca plynule nadviaže na doterajšiu činnosť Mestského kultúrneho 
strediska mesta Levoča v oblasti knižničných služieb pre občanov mesta a bude ju ďalej 
rozvíjať, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 25, ods. 
1, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 
účel zriadenia a prevádzkovania regionálnej knižnice v meste Levoča, s účinnosťou od 
01.07.2018. 
T: 31.07.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  
 

Nájom nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký – VšZP užíva NP na NMP č. 47, sú vo výpovednej lehote, požiadali nás 
o predlženie výpovednej lehoty z 3 na 6 mesiacov a hľadajú nové priestory, lebo chcú ostať 
ako pobočka v Levoči 
- v ďalšom bode máme  pripravenú  VOS  na naše priestory kde bola bývalá pokladňa MsÚ, 

zrejme sa oni budú uchádzať o tento NP 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:   Nájom nebytových priestorov  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťuzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve č. 17/2008 o nájme nebytových 
priestorov uzatvorenej dňa 28.05.2008 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom 
a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava ako 
nájomcom, na nebytový priestor  nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 
v Levoči, z dôvodu úpravy Článku 3, bodu 4 zmena výpovednej lehoty z doby 3 mesiace na 
dobu 6 mesiacov, s účinnosťou od 01.05.2018. 
T: 30.04.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová  

UZNESENIE č. 33 
K bodu:   Nájom nebytových priestorov  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťprenájomnebytových priestorov, m. č. 1.07-1.11 spolu s výmerou 
37,20 m2, nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 4, v stavbe s. č. 4, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže 
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v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu   : kancelária s príslušenstvom 
b) minimálna výška nájomného : podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Levoča v platnom znení  
c) doba nájmu   : neurčitá 
d) výpovedná lehota  : tri mesiace 
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 

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

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor – Nám. 
Majstra Pavla 4“a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. 
posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča; 

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

len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto oznámi 

na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol 
návrh prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy; 
l) 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: 30.4.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
 

Nájom nebytových priestorov 
Mgr. Drahomirecký -  máme vyhlásenú VOS na NP, beží do zasadnutia MZ 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:   Nájom nebytových priestorov  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZprijaťako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy ........................, 
doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení a schváliť nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v Levoči. 
T: 30.6.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
 

Zámer vybudovania tréningového centra v Levoči 
Mgr. Drahomirecký – p. Július Hudáček, športovec, reprezentant SR  podal žiadosť o kúpu 
pozemkov v lok. futbalového ihriska, má záujem  vybudovať tam moderné tréningové 
centrum  pre viac odvetví, ak by MZ zámer schválilo, dal by urobiť projektovú dokumentáciu 
aj GP, 
- bližšie vysvetlenie, popis, ukážky – mapové, grafické  zobrazenie, 
- možno príde osobne aj na MZ 
 
p. Čurilla – dve stavby? 
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Mgr. Drahomirecký – vyzerá to prepojené s kockou, premostenie 
 
p. Dunčko – máme problém s parkovaním v meste,  tak či by nebolo dobre z futbalového 
ihriska urobiť  parkovisko a na starom futbalovom  ihrisku vybudovať nové  ihrisko so 
šatňami, lebo  je tu pri ZŠ husté, a ešte sa rozvíjať, preto lepšie dole na staré ihrisko, 
- to je môj návrh pre mesto, vyriešiť to takto, zamýšľať sa tak 
 
p. Čurilla -  má to logiku,  centrum - parkovisko, zámer to by bol ale väčší, veľká investícia, 
zámer dobrý, 
- ale vidíme tu položku 117 tis. eur na tie šatne, toto nie je logika 
 
JUDr. Budziňáková – riad.TS k tomu  povie viac 
 
p. Lorko – prečo zámer pri ZŠ? 
 
Mgr. Drahomirecký -  oni chcú byť v náväznosti na ZŠ, hokej, Spiš Indiens atď. 
 
p. Lorko -  bolo by vhodné  to prerokovať vo viacerých komisiách, aj s architektmi, majú 
k tomu čo povedať 
 
Mgr. Drahomirecký -  na júnovom MZ by to už prešlo cez komisie, 
- je to skryté pod stromami, alej, Pamiatkári budú k tomu mať čo povedať 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:    Zámer vybudovania tréningového centra v Levoči 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť projektový zámer pána Júliusa Hudáčka, bytom Nezábudkova 
8A, Spišská Nová Ves 052 01, spočívajúci vo vybudovaní moderného tréningového centra 
slúžiaceho na  športovú prípravu pre športovcov viacerých športových odvetví na časti 
pozemkoch, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve mesta Levoča, a to pozemkoch KN-C 3223/2 
a KN-C 3223/4, nachádzajúcich sa v lokalite súčasného futbalového štadióna v Levoči s tým, 
že o samotnom predaji dotknutých pozemkov bude MZ rozhodovať až po predložení 
príslušnej projektovej dokumentácie a vyhotovení geometrického plánu na oddelenie 
dotknutých pozemkov. 
T: 30.6.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová 
 

Kúpa nehnuteľnosti – Ruskinovský chodník 
Mgr. Drahomirecký – plánujeme  tam robiť cestu, pri PD sa zasiahlo do pozemkov 
vlastníkov, požiadali o vysporiadanie kúpiť tie pozemky od p. Derfényiovej, je to 90 m2 
 
JUDr. Budziňáková -  chceli sme to bezodplatne, ale odmietli 
- hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu:    Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča MZschváliťkúpu pozemkovv k. ú. Levoča, v lok. ul. Ruskinovská - parc. č. 
KN-C 6417/2 – trv. tr. porasty, s výmerou 9 m2 a parc. č. KN-C 6417/3 – trv. tr. porasty, 
s výmerou 81 m2 , t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 6737, k. ú. Levoča, od Ing. Michaely 
Cehlárovej Derfényiovej, rod. Derfényiovej, nar. 26.10.1983; trvale bytom Pribinova 
1185/25, 053 11 Smižany, SR pre mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla  4/4,  Levoča, IČO: 
00 329 321 za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
T: 30.09.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
 

Informácia o výstavbe detského ihriska Žihadielko 
Mgr. Drahomirecký  - mesto bolo úspešné, máme návrh zmluvy na pozemok, výpožičku, 
budúci život ihriska,  bezodplatný prevod z LIDL na mesto Levoča 
- toto je len informácia 
 
JUDr. Budziňáková – takže iba berieme na vedomie informáciu, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:    Informácia o výstavbe detského ihriska „Žihadielko“ 

Hl. za  5 proti  0 zdr0 
 
MR  berie na vedomie Informáciu o výstavbe detského ihriska „Žihadielko“. 
T: 30.4.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová  

 
4. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Kamenický – mesto vykonalo inventarizáciu ako každoročne i keď zákon  ukladá 
povinnosť raz za dva roky,   bola vykonaná štandardne, komisia konštatovala, že neboli 
zistené žiadne inventarizačné rozdiely 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu:Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017 

Hl. za  6 proti  0 zdr0 
MR berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 
2017 
Termín: ihneď       Z: Mgr. Kamenický  
           JUDr. Budziňáková  

 
5. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane 

rozpočtových organizácii a príspevkových organizácii mesta, 
Záverečný účet mesta za rok 2017 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr.. Kamenický – výsledok rozpočtového hospodárenia po odpočítaní nevyčerpaných 
dotácii je vysoký, mesto dlho taký nemalo, od r. 2009, 

- Zadlženosť mesta  klesla,  
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- Hlavný zdroj  príjmov sú podielové dane, na nízkej úrovni máme nedaňové 
príjmy, 

- Najvýznamnejšie bežné výdavky sú  mzdy, narastajú, ale nie sme ani na úrovni 
r. 2009, 

- Kapitálový výdavky sme odkázaní na granty aj na úvery, 
- Záverečný účet je po odrátaní v sume 761 636,22 eur, navrhujeme ho 

prerozdeliť do rezervného fondu vo výške 10 % a zvyšok do investičného 
fondu 

JUDr. Budziňáková -  správa je veľmi dobre spracovaná, 
- Poprosím  hlavnú kontrolórku ešte 

 
JUDr. Rusnáčiková -  spracovávam stanovisko k ZÚ, potrebujeme sa zaoberať  vlastnými 
daňovými príjmami,dane a poplatky sme menili VZN, ale nie sme na úrovni priemeru  SR, 
bude treba  sa tým opäť zaoberať 
 
Mgr.. Kamenický – vývoj miestných daní  máme skokovitý, a potom stojíme na mieste, SR 
ide mierne hore každým rokom 
 
Mgr. Babej V. – máme dve možnosti, buď naplniť príjmovú časť alebo obmedziť výdajovú 
časť,  tak sa pýtam  ako?  
 
Mgr. Kamenický – príjmová časť rozpočtu je to strednodobá až dlhodobá záležitosť, 

- Daňové zaťaženie ľudí  aj v porovnaní s okolitými mestami , a dostať sa na 
priemer  našich konkurentných miest, analýza, 

- Problém  je podnikateľská sféra v meste, treba prilákať investície, 
- Bežné výdavky obmedziť,  rozdeliť ich na tie ktoré mesto musí a tie ktoré 

mesto môže, určiť do akej miery okresať, ísť na úroveň okolitých miest 
 
Mgr. Babej V. – takže treba scénar 
 
Mgr. Kamenický – nevýhoda PD je, že sú viazané len na jeden druh daní 
 
p. Čurilla – minulý rok bol sčasti úspešný rok, treba  poďakovať vedeniu, 

- aj táto správa, komentár, veľmi dobre, 
- proces stabilizácie, úroveň, vieme na čom sme, 
- podstatné je , že žijeme v konjuktúre, no išli sme nadoraz, trebalo šetriť, lebo môže 

prísť prechodne stagnácia podielových daní, miera rizika, 
- problém  miestne dane,  hovoríte že by sme mali zvyšovať, ja nie som zato, možno 

ale systematicky, no skôr treba  urobiť poriadok, vyberať hlavne objekty na 
podnikanie, lebo neplatia tú daň akú by mali, 

- náš prebytok, čísla ovplyvnili hlavne ten kapitálový predaj a nárast podielových 
daní, 

- bežné výdavky mali by  byť opatrnejšie, treba  kumulovať fondy, hlavne IF, mať 
rezervu na nepredvídané udalosti, 

- no treba povedať, že to bol úspešný rok, ale opatrnosť treba, 
- aj to plánovanie investičných akcií, financie hľadať systémovo pri rozhodovaní, aby  

pri úveroch bola aj pridaná hodnota 
 
JUDr. Budziňáková – ďakujem, prešli by sme teraz na rozbory prispevkových organizácii 
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JUDr. Kamenická – predkladám  správu za MsKS, máme pozitívne výsledky, rok bol 
náročný, odráža sa to aj na príjmoch aj výdavkoch, podarilo sa nám prekročiť vlastné prijmy, 
príspevok mesta  sme  nevyčerpali celý, v rámci KV sme vymenili vykurovacie telesá,  
podarilo sa nám získať dotácie, granty 
 
p. Dunkčo – čo sa zmení  keď prejde knižnica na PSK? 
 
JUDr. Kamenická – mala by byť úspora cca 50-70 tis. eur, všetko zatiaľ ostáva ako je, 
knižnica bude tu, zamestnanci  nevieme my posúdiť ako bude pri prechode  na regionálnu 
knižnicu, oni si to vyhodnotia 
 
Mgr. Minďaš -  predkladám správu za TS ML, finančné  ukazovatele sú v materiály, 

- Príspevok mesta sme  nevyčerpali, išla vrátka mestu,  hospodárenie máme 
kladné, efektívne využívanie, podarilo sa nám splatiť aj zvyšok leasingu, začali 
sme nový rok bez zaťaženia, tento rok nás čaká viac KV, ak máte otázky 
odpoviem 

 
JUDr. Budziňáková – spolupráca  s obidvomi riaditeľmi bola veľmi dobrá, vraciame im tie 
prebytky čo odviedli mestu na konci roka 
 
Mgr. Babej V. –otázka na TS, či  sa neuvažuje zmeniť vývoz  odpadu,  či by nestačilo iba raz 
za dva týždne zmesový odpad a zvýšiť  frekvenciu  zberu separovaného odpadu? 
 
Mgr. Minďaš – za TKO platí občan poplatok mestu,  

- Boli by sme radi, keby bolo odpadu čo najmenej, menej vývozov = nižšie 
náklady,  ale náš problém je, že  zmesového odpadu u nás narastá, je tu 
konzumný spôsob života, 

- Je rozdiel ale  rodinné domy a sídliská, na sídliskách  sa produkuje obrovské 
množstvo zmesového odpadu, je to preplnené, a to chodíme  nie raz ale dvakrát 
týždenne, v domoch je to naopak, je to lepšie, uvedomelo sa tam triedi odpad, 
vidieť to, 

- Možnosti triedenia sú, mesto Levoča získalo aj ocenenie za hustotu  triedených 
zložiek, 

- No máme záväzok EÚ pre r. 2019, že  vytriedime až 50% odpadu, pritom my  
dokážeme zatiaľ naplniť iba 19-20% triedeného, 

- V okolitých krajinách je to na inej úrovni, napr. v Rakúsku  ide  vývoz  raz za 
šesť týždňov zmesový odpad, a ľudia tam nemajú čo naplniť, všetko  precízne 
triedia 

 
p. Dunčko – chcem sa opýtať ako je to so zimným štadiónom, príjem/výdaj, či je to tak 
vyrovnané, a ako je časový harmonogram naplnený 
 
Mgr. Minďaš – dofinancované bolo z príspevku mesta , ale iba v minimálnej výške, 

- Vyťaženosť je maximálna v období od októbra do konca marca,  apríl už 
menej,  a august  je veľmi skoro na začatie, 

- Snažíme sa predať najviac hodín FO a PO 
 
JUDr. Budziňáková – končí nám pomaly záruka ZŠ, a teraz  začnú revízie, plus postupné  
opotrebovanie technológie, 
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- Je aj na vás otázka, či  spustiť sezónu už v auguste, aký je váš názor, lebo  to 
opotrebovanie  techniky ide oveľa rýchlejšie počas leta 

 
Mgr. Minďaš -  podmienka zmluvy bola prevádzka od augusta do apríla, ale dodatkom 
zmluvy sa to zmenilo a je od 1.10 do 31.3., ale zas musíme  splniť  denne 6 hod. na trénovanie 
detí a mládeže  
 
p. Lorko –  od 1.8. ? 
 
Mgr. Minďaš – áno, je záujem od športovcov čo pravidelne hrajú hokej, ale na prenájom je asi 
tak polovičný záujem, vyťažiť nedokážeme, oslovil nás Prešov teraz, kde zavreli  ZŠ, a majú 
záujem o ľad, ale oni chcú popoludní, a my potrebujeme dopoludnie vyťažiť, rokujeme 
s nimi, my potrebujeme  500 eur denne vyrobiť, 

- Dodávateľ technológii vraví, že pri teplotách okolo 30 stupňov je obrovská 
záťaž na kompresory, a tak sa skracuje ich životnosť 

 
JUDr. Budziňáková – tlačí nás aj problém Rolba, už sme riešili  zapožičanie z PP, lebo  nám 
vypadla naša 
 
Mgr. Minďaš – tri roky fungujeme, ešte sa nestalo odstavenie ZŠ, aj pri poruche Rolby sme 
tiež vyriešili rýchlo zapožičaním z PP, bola to výnimočná situácia že nám to  vedeli  dať, 
takže musíme hľadať riešenie, aby sme nemuseli odstaviť ZŠ pri poruche 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási,  ideme hlasovať 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta, Záverečný účet mesta 
Hl. za  6 proti  0 zdr0 

MR odporúča MZ schváliť výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v súlade 
s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidláchúzemnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

prebytok rozpočtu 1 496 480,48 Eur 
Termín: ihneď       Z: Mgr. Kamenický  
           JUDr. Budziňáková  
UZNESENIE č. 40 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta, Záverečný účet mesta 
Hl. za  6 proti  0 zdr0 

MR odporúča MZ schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2017 vcelkovej 
sume 761636,22Eurnasledovne: 
a) 76 200,00 Eur na účet rezervného fondu. 
b) 685436,22Eur na účet investičného fondu 
Termín: ihneď       Z: Mgr. Kamenický  
           JUDr. Budziňáková  
UZNESENIE č. 41 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta, Záverečný účet mesta 
 

Hl. za  6 proti  0 zdr0 
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MR odporúča MZ schváliť Záverečný účet Mesta Levoča za rok 2017 v súlade s § 16 ods. 
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: 
Záverečný účet Mesta Levoča za rok 2017 bez výhrad. 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta, Záverečný účet mesta 
Hl. za  6 proti  0 zdr0 

MR berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových a 
príspevkových organizácií mesta za rok 2017 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 
2017 
Termín: ihneď       Z: Mgr. Kamenický  
           JUDr. Budziňáková  

6. Zmena rozpočtu mesta Levoča č. 2 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Kamenický –je to druhá zmena rozpočtu, prvú sme vykonali na MsÚ, nepodliehala 
schváleniu v MZ 

- Položkovité zmeny  rozpočtu boli odprezentované podľa písomného materiálu 
 
JUDr. Budziňáková -  držali sme sa už schváleného rozpočtu, plus granty, projekty 
 
Mgr. Minďaš – čo sa týka  rekonštrukcie Kocky, stavebná časť – suterén,  je to tam 
zdemolované, projekt je riešený tak, že budú  dve šatne so sociálkami, miestnosť pre 
rozhodcov so sociálkou, plus technická miestnosť, a ešte jedna miestnosť ako ošetrovňa, 

- Investičné náklady, sú to projektové ceny, ktoré zahŕňajú   všetky 
hydroizolácie, prečerpávaciu stanicu, odvlhčenie, odvetranie, všetky prvky ako 
sanita, rozvody, klimatizácia, príprava na napojenie na plynofikáciu 
vykurovania budovy, teraz máme elektrické vykurované, je to najdrahšie, 
zatiaľ iné riešenie neexistuje, toto je jediný priestor na dôstojné fungovanie 

- KV pre TS – strecha administratívnej budovy, doprava – hydrologický agregát, 
náboženské služby – malotraktor 

 
p. Čurilla -  máte tu v zmene navýšené na partnerské mestá z položky propagácia, ale na 
propagáciu treba nechať, to je na tlačoviny – mapy, to nám treba, takže nájdite iný zdroj, nie 
z propagácie, 
- KV treba, to nespochybňujem, ale celý IF sa rozplynul, zasa prešľapujeme na jednom 
mieste, 
- tie šatne v Kocke, s tým sa nestotožňujem, či by nebol väčší efekt ísť  cez to  nové  centrum 
riešiť, čo  ponúka p. Hudáček, lebo  prečerpávačku treba, a ten suterén to je nešťastné 
riešenie, a je to veľa peňazí 
 
Mgr. Minďaš – dostali sme grant na tie priestory, a táto ponuka od Hudáčeka prišla teraz 
 
p. Čurilla -  treba riešiť  okolo futbalu tie šatne 
 
JUDr. Budziňáková – dotácia  bola schválená, síce len 3600 eur, ale to sme vopred nevedeli 
koľko bude, ak do toho nepôjdeme budeme vracať peniaze 
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p. Dunčko – treba dokončiť dole tie šatne,  pre futbalistov to je mále, treba si k tomu sadnúť, 
zvolať aj komisiu, dať vaše priority, plány, rokovať 
 
JUDr. Budziňáková – začali teraz vychádzať intenzívne výzvy, máme úmysel ísť aj na Detské 
jasle, MŠ Francisciho, koncepcia rozvoja tepelnej  energetiky v meste, na sociálne zariadenie 
pre seniorov prepočítavame prevádzkové náklady, a to by boli všetko  výdavky do budúcich 
rokov, je toho teraz viac, analyzujeme, zvažujeme do čoho sa pustiť 
 
p. Čurilla -  a tá Košická brána náklad? 
 
Mgr. Kamenický -  to sú financie  na to čo teraz dokončujeme 
 
p. Čurilla -  toto sa mi nezdá  od začiatku, nie je to seriózne toto čo robia oni tá firma,  a to 
obmedzenie dopravy malo byť na 2 mesiace a bolo 3 mesiace, taký prístup od nich, mali 
ideálne počasie robiť a nerobili, a ani teraz nerobia ako by mali, nestotožňujem sa s tým 
- ďalej ešte ten problém odvodnenie p. Bonk čo bol na MZ prezentovať, máme tam záväzok 
mesta, rátajte s tým, že zasa príde do MZ a bude sa dožadovať svojich práv, bol  verejný 
prísľub k tomu 
 
Mgr. Babej V. – v úprave je kultúra  - 9000 eur, to bolo to slávnostné zastupiteľstvo? To je 
všetko košér výdavky? 
 
JUDr. Budziňáková – áno, vyšlo to tak 
 
Mgr. Babej V. – všímam si, že  ZŠ G. Haina sa dosť preferuje, zasa ide MŠ G.Haina a ostatné 
školy ostávajú v pozadí, tak sa pýtam, či je to už určené ktorá škola padne, lebo vieme počet 
detí ide dole, 

- Prečo nerobíme  aj MŠ Francisciho?  
 
p. Čurilla – ideme tam robiť ešte aj detašované pracovisko ZUŠ na G. Haina, to len aby si 
vedel 
 
JUDr. Budziňáková – na MŠ Francisciho už máme prípravu, išli sme do výzvy, na Š.Kluberta 
tiež tam sa robí telocvičňa, takže všade sa robí 
 
p. Lorko – MŠ Francisciho sa urobili okná, kúrenie, prepojovacie chodby 
 
JUDr. Budziňáková  - ak sa už  nikto nehlási, pristúpime k hlasovaniu 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu:Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  6 proti   zdr 
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 
2/d mesta Levoča na rok 2018 podľa predloženého návrhu – bez poníženia výdavkov na 
propagáciu mesta. 
Termín: ihneď       Z: Mgr. Kamenický  
           JUDr. Budziňáková  
UZNESENIE č. 44 
K bodu:Použitie prostriedkov investičného fondu 

Hl. za  5 proti  0 zdr 1 
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MR odporúča MZ schváliť zmenupoužitia prostriedkov investičného fondu vo výške 
606 376 eur nasledovne: 
 
Účel      suma 
kamerový systém    2 500 
Projektová dokumentácia   18 620 
Kostol sv. Jakuba - veža   11 000 
Košická ul. Č. 26 II. Etapa   28 000 
Prístupový chodník/schodisko 
                       Pod vinicou   16 000 
Štúrova ulica     34 227 
Autobusové zastávky Lev. Lúky  4 820 
Príspevok pre TS    7 188 
odvodnenie cesty Ovocinárka ul.  4 000 
Havarijný stav - Potočná ul.   2 900 
Havarijný stav - Závada   2 900 
Ruskinovská ulica (cesta, VO)171 850 
Modernizácia zberného dvora  7 461 
Príspevok pre TS  21 194 
Príspevok pre TS Dendrologický plán 6 150 
Detské ihrisko Žihadielko   6 000 
Príspevok pre TS   64 300 
Transfer pre TS  19 500 
Futbalové šatne  117 899 
Príspevok pre MKS    5 000 
Príspevok pre TS    2 367 
Spojovacia chodba MŠ G. Haina 25 000 
Oplotenie MŠ G. Haina  10 000 
ZŠ Kluberta telocvičňa  17 500 
Spolu     606 376 
Termín: ihneď       Z: Mgr. Kamenický  
           JUDr. Budziňáková  
UZNESENIE č. 45 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017  - TS ML 

Hl. za  6 proti  0 zdr0 
MR berie na vedomieRozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TS ML za rok 2017. 
Termín: ihneď       Z:  Mgr. Minďaš  
         JUDr. Budziňáková  
UZNESENIE č. 46 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017  - MsKS  

Hl. za  6 proti  0 zdr0 
MR berie na vedomieRozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Levoča za rok 
2017. 
Termín: ihneď       Z: JUDr. Kamenická  
         JUDr. Budziňáková  
 

7. Zmena zriaďovateľskej listiny  MsKS Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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JUDr. Kamenická – vzhľadom na plánovanú zmenu   mestskej knižnice na regionálnu 
knižnicu, ktorá prejde na PSK, predkladám zmenu zriaďovateľskej listiny ohľadom tejto veci 
 
JUDr. Budziňáková – proces je dohodnutý  s PSK, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena zriaďovateľskej listiny MsKS Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť zmenu zriaďovacej listiny MsKS mesta Levoča s účinnosťou od 
1.7.2018 nasledovne:  v Článku V. sa vypúšťa písmeno f) a v písmene n) bod 3. Doterajšie 
písmeno g) sa označuje ako f) a posúva sa aj označenie ostatných písmen tak, že článok V. 
bude končiť písmenom n). 
Termín: ihneď       Z: JUDr. Kamenická  
         JUDr. Budziňáková  
 

8. Návrh zmeny  Územného plánu mesta Levoča  - Kežmarská 
cesta 

9. VZN mesta  Zmeny a doplnky 2016/2 v lok. Kežmarská cesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková – predkladám  návrh na zmenu ÚP v lok. Kežmarská cesta, ktorú spracovala 
odborne spôsobilá osoba, mesto vyzvalo všetky dotknuté orgány k stanoviskám, mesto  
prerokovalo návrh zmeny,  riešilo problémy a pripomienky príslušných orgánov, mesto 
akceptovalo predložené pripomienky, boli zapracované 

 
Mgr. Babej V. -  tie podmienky  či  sa potom budú  aj strikne dodržiavať? 
 
Ing. Pitoráková – áno,  ak nie tak pôjde všetko cez represie, pokuty atď., 
- Ja z mojej pozície ako vedúca odd. IČ tomu stále hovorím nie, bojujem s tým, je tam veľa 

problémov a bude veľa problémov, voda, odvoz smetí, zastávka, cesty, 
- Ale nakoniec to schválili všetky dotknuté orgány, i keď to  trvalo veľmi dlho 
 
p. Lorko – a suma?  Koľko to bude stáť? 
 
Ing. Pitoráková – okolo 3 tis. eur 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu:Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská 

cesta. 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

 
MR berie na vedomie: Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 
2016/2 v lokaliteKežmarská cesta vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, 
odbornespôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , 
(reg.č. 294), 
Termín: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  
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UZNESENIE č. 49 
K bodu:Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská 

cesta. 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie: Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 
2016/2v lokalite Kežmarská cesta Okresným úradom v Prešove podľa § 25 stavebnéhozákona 
( stanovisko OÚ Prešov č. OÚ-PO-OVBP1-2018/017110/0031707 zo dňa09.04.2018 2018. 
Termín: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  
UZNESENIE č. 50 
K bodu:Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská 

cesta. 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZsúhlasiť s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 
Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, podľa § 22 
stavebného zákona. 
Termín: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  
UZNESENIE č. 51 
K bodu:Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská 

cesta. 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliťpodľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán 
mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta,spracovaný Ing. arch. 
Dušanom Hudecom, autorizovaným architektom SKA. 
Termín: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  
UZNESENIE č. 52 
K bodu:Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská 

cesta. 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZžiadať zástupkyňu primátora mesta Levoča prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona: 

1. zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 
Kežmarskácesta vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným 
obvyklým spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona, 

2. vyhotoviť o obsahu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 
Kežmarskácesta , registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu 
s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky 

3. označiť dokumentáciu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 
v lokaliteKežmarská cesta schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného 
zákona 

4. uložiť Územný plán mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta v 
zmysle §28 ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na 
stavebnom úrad v Levoči a na Okresnom úrade v Prešove 

Termín: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu Z: Ing. Pitoráková 
 
UZNESENIE č. 54 
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K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta. 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu VZN č. 
XX/2018, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, uplatnené žiadne 
pripomienky. 
Termín: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  
UZNESENIE č. 55 
K bodu:VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta. 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťpodľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č..............., ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, schváleného 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č.......... zo dňa.......... . 
Termín: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  

 
10. Zmena uznesenia č. 34/42 z 15.2.2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Pitoráková – ide o Ruskinovskú ulicu, bolo  prijaté uznesenie MZ na začatie procesu 
verejného obstarávania s konkrétnou sumou, ale vzhľadom na novely zákona pristúpili 
sme k tomu, že sa tam ešte doplnia  aj chráničky, a preto  ide o navýšenie ceny celkovo 
na sumu 171 577,56 eur s DPH 

 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena uznesenia č. 34/42 zo dňa 15.2.2018 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťzmenu Uznesenia  z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči konaného dňa 15.02.2018 č. 34/42 a to v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania stavebných 
práca na stavbu„Miestna komunikácia, rozšírenie siete verejného osvetlenia 
a telekomunikačné chráničky na Ruskinovskej ulici v Levoči“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky 143 130, 88 eur bez DPH ( 171 757, 056 eur s DPH). 
T: jún 2018       Z: Ing. Pitoráková 
           JUDr. Babejová  

 
11. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

RNDr. Gerčáková – na základe podaných žiadostí  športových klubov  predkladám návrh na  
pridelenie dotácii pre kluby aj na individuálnych športovcov, rozpis je v materiály 
 
Mgr. Babej V. -  prešli sme to v komisii, odporúčame to schváliť 
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JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  6 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 B- športové projekty a podujatia VZN 
mesta Levoča č. 22/2015  

1. TJ Štart Levoča 500 €  
2. Cyklo Spiš Levoča 500 €  
3. Klub sebaobrany WING TSUNG 500 €  
4. AK Slovan Levoča 500 €  

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

1. Klub sebaobrany WING TSUNG 250 €  
T: apríl 2018       Z:  RNDr. Gerčáková 
            JUDr. Babejová 
 

12. Informácia o vydaní doplnku č. 19 k organizačnému 
poriadku MsÚ 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – bol vydaný doplnok č. 19 k organizačnému poriadku, predmetom bolo 
vytvorenie dvoch  pracovných miest, jedno na odd. IČ, jedno na odd. majetkové-
elektrikár 

 
JUDr. Budziňáková – na odd. IČ nám dlhodobo vypadáva p. Labuda, zdravotný stav, PN, 

prijať na zástup je problém, robili sme preto výberové konanie, prijatý je p. Stanko 
z múzea, fakticky nedôjde k navyšovaniu financii, lebo je tam častá PN, 

- Na majetkovom oddelení  je potrebný elektrikár v rámci údržby, máme cca 200 
bytov plus veľa nebytových priestorov, naše objekty,  ale tu ešte nemáme  
prijatého človeka 

 
p. Čurilla – na tom odd. IČ ste si pustili kvalitnú silu preč, toho p. Krajňáka, pustili ste ho na 
TS ML, ja toto nechápem, do vlastnej organizácie ho pustíte 
 
JUDr. Budziňáková – je mi ľúto, ale ja musím rešpektovať jeho  rozhodnutie 

- Hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:Informácia o vydaní doplnku č. 19 k organizačnému poriadku Mestského úradu 

Levoča 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie informáciu zástupkyne primátora mesta o zmene organizačného 
poriadku Mestského úradu v Levoči účinnej od 16. 04. 2018. 
T: 30. 04. 2018      Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

JUDr. Lucia Babejová 
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13. Návrh VZN  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 

o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča 
14. Návrh VZN ktorým  sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – v obidvoch nariadeniach ide o zmenu, ktorá   reaguje na  novelu zákona 
o obecnom zriadení účinného od 1.4.2018 v súvislosti s definíciou verejného 
priestranstva, ktoré sa vzťahujú i na také, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 

 
JUDr. Budziňáková -  hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane 

verejného poriadku na území mesta Levoča 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča, 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31. 05. 2018       Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

JUDr. Lucia Babejová 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane 

verejného poriadku na území mesta Levoča 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

 
MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane 
verejného poriadku na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade s 
ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 31. 05. 2018       Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

    JUDr. Lucia Babejová 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mesta Levoča 
Hl. za  6 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31. 05. 2018      Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

JUDr. Lucia Babejová 
 
UZNESENIE č. 61 
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K bodu:Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade s 
ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 31. 05. 2018      Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

JUDr. Lucia Babejová 

 
15. Rokovací poriadok MZ v Levoči 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – rokovací poriadok je vypracovaný v súlade s novelou zákona o obecnom 
zriadení,  

- Zmeny sa týkajú: schvaľovania programu rokovania MZ prišlo k zmene v kvóre 
potrebnom na schválenie zmeny programu; upustenie od povinnosti primátora mesta 
zvolať nové MZ po tom, ak sa stane neuznášaniaschopné; upustenie od povinnosti MZ 
zisťovať pred každým rozhodnutím stanovisko  svojho poradného orgánu; upustenie od 
povinnosti primátora prerokovať pozastavenie výkonu uznesenia MZ v MR; predlženie 
lehoty na potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia MZ z dvoch mesiacov na tri 
mesiace, 

- Okrem zmien z titulu novely zákona, navrhujeme tiež neviazať  možnosť opätovného 
predloženia materiálu na rokovanie MZ tak ako to máme aktuálne  v súčasnom znení 
rokovacieho poriadku, 

- Účinnosť nového rokovacieho poriadku   je navrhnutá na 1.5.2018 
 
JUDr. Budziňáková -  tie zmeny vyplývajú z novely zákona o obecnom zriadení 
 
p. Čurilla – ale často sa nedodržuje ten rokovací poriadok, a hlavne ten posledný bod – 

opätovné  predkladanie materiálu do MZ 
 
Ing. Lisoňová –v novom návrhu  sa upúšťa od viazania lehoty, je to regulované  tým, že sa 

musí podstatným spôsobom zmeniť  
 
JUDr. Budziňáková -  teraz po starom mohlo  ísť po troch mesiacoch, chceme to zmeniť, aby 

sa to nepredkladalo ani po troch mesiacoch, že ak sa nezmenia podstatné  okolnosti za  
ktorých sa rozhodlo, tak sa to nebude predkladať  

- Ak sa už nikto nehlási, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:Rokovací poriadok MZ v Levoči 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťRokovacíporiadok Mestského zastupiteľstva v Levoči s 
účinnosťou od 1.5. 2018 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 
písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T : 01. 05. 2018       Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

JUDr. Lucia Babejová 

16. Štatút mesta Levoča 
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Ing. Lisoňová – štatút mesta je dôležitým a povinným právnym predpisom, sú v ňom 
vyhradené kompetencie orgánov mesta: MZ a primátora mesta,  

- Dôvodov na vydanie nového štatútu je viacero, sú to aj  zmeny vyplývajúce 
z novely zákona o obecnom zriadení, aj zistenie, že existujúci  neobsahuje 
všetky kompetencie MZ, takže z obsahového  hľadiska došlo v kompetenciách 
k posunom, bolo doplnených  20 kompetencií MZ, podrobne  uvedené 
v materiály, 

- Účinnosť je navrhovaná od 1.5.2018 
 
p. Lorko -  bude to všetko visieť na webe mesta? Prístupné? 
 
Ing. Lisoňová – áno 
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:Štatút mesta Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťŠtatút mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade s 
ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
T : 01. 05. 2018       Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

JUDr. Lucia Babejová 

 
17. Vstup  do prípravy projektového zámeru na podporu 

ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc 
a hasičských  zbrojníc 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr.  Lazorová – predkladáme návrh na vstup do projektu na základe vyhlásenej výzvy,  
- Dobrovoľný hasičský zbor oslovil mesto aby sme sa zapojili do tejto výzvy,  

išlo by o náklad 100 tis. eur a výška dotácie by mohla byť do výšky 30 tis. eur, 
čiže  zvyšok by muselo dofinancovať mesto z vlastných zdrojov, 

-  Predmetom zámeru je vytvorenie vhodných priestorov na ich činnosť na 
uskladnenie požiarnej techniky , 

- Keďže mesto na toto nie je projekčne pripravené,  neodporúčame to schváliť 
 
JUDr. Budziňáková – DHZ išli do útlmu, a zrazu prišli s tým, že mesto pôjde do výzvy, prišlo 
to neskoro, nebolo času, neboli sme projekčne pripravení sa zapojiť do tejto výzvy, 

- Oni by chceli nové hasičské auto, no musia splňať podmienku garážovania, 
preto tá výzva,  no bolo by to 100 tis. eur, grant iba 30 tis. eur, a ďalej náklady 
na prevádzku tých priestorov, chceme preto aj váš názor, náš návrh je nie, 
preto je tu záporné stanovisko, ide o vysokú investíciu aj prevádzkové náklady, 

- My sa snažíme im preto nájsť  garáž, a hľadajú sa možnosti preradiť ich 
z kategórie C do B 
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p. Dunčko -  ja ich aj chápem, lebo  aktivity na dedinách sú oveľa vyššie  
 
p. Lorko -  koľko majú členov? 
 
JUDr. Budziňáková -  asi 8 mladších  a starších  asi tiež tak do 8, tu na rokovaní boli dvaja 
starší a štyria mladší 
 
p. Lorko – myslím, že postačuje to, ako im mesto teraz pomáha 
 
JUDr. Budziňáková – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:Vstup do prípravy projektového zámeru na podporu ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských 
staníc a hasičských zbrojníc. 

Hl. za  1 proti  0 zdr 5  = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť vstup mesta Levoča v rámci vyhlásenej Výzvy č. VI P HaZZ 
2018 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2018 na podporu 
ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb 
hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
            JUDr. Babejová 

 
18. Cenník sprievodcovských  služieb mestom Levoča  pre 

skupiny a jednotlivca 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová – mesto má platný cenník od r. 2015,  na základe prieskumu a skúsenosti so 
sprievodcami sme zistili, že  náš cenník je oproti okolitým mestám nižší, preto 
navrhujeme zvýšenie cenníka 

 
JUDr. Budziňáková –  treba povedať, že tá cena bude kryť osobné náklady,  my z toho 

nebudeme mať nič 
- Hlasujeme 

 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:Cenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre skupiny a jednotlivca 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť Cenník sprievodcovských služiebmestom Levoča pre skupiny a 
jednotlivca podľa predloženého návrhu. 
T: 1.5.2018      z: Mgr. Lazorová 
          JUDr. Babejová   

 
19. Zmluva  o výkonoch vo verejnom záujme v MHD – 

predĺženie platnosti zmluvy 
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová – zmluva so SAD na MHD bola uzavretá v r. 2009, platnosť je do r. 2019, 
- Za posledné obdobie sa množia sťažnosti, nevydávanie lístkov, vynechávanie  

zastávok na trase,  
- Máme rok na to, aby sme pripravili nové podmienky, novú súťaž, preto 

neodporúčame  predĺžiť lehoty platnosti tejto  zmluvy 
 
JUDr. Budziňáková -  tak to vychádza že by sa mal doodpisovať existujúci autobus, a potom 
keď sa urobí nová zmluva, tak by sme dali do podmienok, že nová zmluva nový autobus  

- Ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej 

doprave na roky 2010-2019: predĺženie platnosti zmluvy 
Hl. za  0 proti  6 zdr 1  = neschválené 

 
MR neodporúča MZ schváliť predĺženie platnosti Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme 
v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 2019 uzavretej medzi Mestom 
Levoča a Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, a.s.., IČO: 36 479 560, sídlo podnikania: 
Wolkerova 466, 058 49 Poprad do 31.12.2024. 
T: ihneď       Z: Mgr. Lazorová 
            JUDr. Babejová 

 
20. Večerné prehliadky v letnej turistickej sezóne – cenník 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová –predkladáme novú službu, ako rozšírenie produktu cestovného ruchu, je to 
hlavná činnosť,  chceme motivovať turistov, je to iba skúška, nový produkt, uvidíme 
aký bude záujem 

 
JUDr.  Rusnáčiková – prečo  máme denných sprievodcov na hodinu za 25 eur, a večerných 

len  za 2 eura na hodinu ? 
 
Lazorová – lebo toto je na osobu, a toto je pre rodiny, skupiny, je to iný systém úplne, musia 

sa  vopred zaregistrovať, musí sa skupina naplniť  
 
JUDr. Rusnáčiková – mala by byť cena toho sprievodcovania aspoň  toľko ako je  cez deň, 

lebo to je nepomer cena deň a večer 
 
Mgr. Lazorová – je to iba skúška, nestavajme si méty, že tu bude nápor, chceme to dať do 

povedomia 
 
p. Čurilla -  toto je iba na skúška, na rozbeh, je to iný systém  
 
JUDr. Budziňáková – hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:Večerné prehliadky v letnej turistickej sezóne – cenník 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča MZ schváliť cenník Večerných prehliadokv letnej turistickej sezóne podľa 
predloženého návrhu. 
T: 1.6.2018       Z: Mgr. Lazorová 
            JUDr. Babejová 

 
21. Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mgr. Lazorová -  so stretnutí s podnikateľmi  vzišla taká požiadavka, aby sme  poskytovali 
službu požičovňa bicyklov, je to nová služba 

 
JUDr. Budziňáková -  oslovili sme aj podnikateľov, aj predajcu  p. Múdreho, ale on nechcel 

do toho ísť, no sľúbil nám servis – opravy, 
- Zatiaľ  by to bolo  6-8 bicyklov, uvidíme ako sa to ujme,  bolo by to cez našu 

informačnú kanceláriu, je taj aj  pokladňa, aj priestor na uloženie tam v kine 
 
p. Čurilla -  ja nepokladám toto za šťastné, toto je fakt pre podnikateľov, nie  aby to mesto 
robilo, my budeme v tom asi rarita 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliťrozšírenie predmetu podnikania podnikateľského subjektu Mesto 
Levoča, IČO: 00329321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča 054 01, zapísaného 
v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, číslo živnostenského registra 740 – 22489 
o voľnú živnosť Služby požičovní zapísanú pod poradovým číslom 7701 v zozname 
odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živnosti a voľnú živnosť 
Prenájom hnuteľných vecí zapísanú pod poradovým číslom 7702 v zozname odporúčaných 
označení najčastejšie používaných voľných živnosti zverejnenom Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky.    
T: ihneď      z: Mgr. Lazorová, Mgr. Kamenický 
          JUDr. Babejová   

22. Záver 
Zástupkyňa primátora sa poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila        

27. zasadnutie MR v Levoči. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján  Lorko     ............................................. 
 
Miroslav Dunčko     ............................................. 
 
 
 
V Levoči dňa  17. apríla 2018 
Spracovala:  Anežka Zahurancová 
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        JUDr. Lýdia Budziňáková 
        zástupkyňa primátora mesta 
 
 


