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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 37 

 

z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 26. apríla 2018 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr1  nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ so zmenou a doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 14 proti  0 zdr0  nehl. 1 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Anna Kravecová, 
JUDr. Lucia Babejová. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, Ján Lorko 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.   4 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZberie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 34. a 36. zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.   5 
K bodu : Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje kúpu 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/m2 za pozemky zastavané stavbou pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – 
Levočská Dolina, III. etapa“  a za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky nezastavané cit. stavbou.  
T: 30.9.2018 

Z: Mgr. Drahomirecký 
    JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.   6 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 11 proti  0 zdr 0  nehl. 2 
 

MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča a to pozemkov 
označených 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, 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 pozemky označené 
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 3 035m2, 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 
UZNESENIE č.  7 
K bodu:  Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu 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 
CehlárovejDerfényiovej, 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 

  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  8 
K bodu: Zámena nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za 
sédriou, 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 majetkoprávnemuvysporiadaniu 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 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj 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: 30.09.2018 

 Z: Mgr. Drahomirecký 
  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  10 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj 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. 
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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 ; 
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 
UZNESENIE č.  11 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti- poslanecký návrh 

Hl. za 9 proti  0 zdr 4  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Anny Kravecovej – kultúrny dom Levočské Lúky 
zrekonštruovať na nájomné byty nižšieho štandardu, z dôvodu veľkej koncentrácie 
obyvateľov a málo bytov. 
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 

                 JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  12 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti –zrušenie uznesenia 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1 nehl. 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.  13 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: 
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 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: 
- časť pozemku 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. 
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  14 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj 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 schvaľuje  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; 
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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 
UZNESENIE č.  15 
K bodu: Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 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 
UZNESENIE č.  16 
K bodu: Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľnosti v lokalite ul. Pri 
strelnici v Levoči, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 2117/3 – ostatná plocha 
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s výmerou 337 m2, časti pozemku parc. č. KN-E 2603 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 67 
m2 a  časti pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda s výmerou 51 m2pre 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 
 
UZNESENIE č.  17 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – rozšírenie NN siete pre garáže sídlisko 
Západ“zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 70/2014, vyhotoveného dňa 28.2.2014, spoločnosťou GEODETING s.r.o. Košice, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.3.2014 pod č. 
52/14:  

- trpieť umiestnenie 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, 

na dobu neurčitú, za odplatu dohodnutú 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 
UZNESENIE č.  18 
K bodu: Záložné právo 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
 
MZ schvaľuje zmenu 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 
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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 
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 
UZNESENIE č.  19 
K bodu: Vyradenie majetku 

Hl. za 15 proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vyradenie 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.  20 
K bodu: Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
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MZ 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; 
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 dátumu zriadenia subjektu Prešovského 
samosprávneho kraja. 
T: 30.09.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                      JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  21 
K bodu: Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
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 
dátumu zriadenia subjektu Prešovského samosprávneho kraja v tomto rozsahu: 

P. 
č. 

Druh majetku Obstarávacia 
cena 

Zostat-
ková 
cena 

Hodnota 
evidovaná 
v podsúvahovej 
evidencii  

Obstará-
vacia 
cena 

Zostat-
ková 
cena 

Hodnota 
evidovaná 
v podsúvah
ovej 
evidencii 

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 0,00 6743,06 34617,34 0,00 34617,34 41360,40 

5. Ostatný majetok 283,37 0,00 283,37 1908,70 0,00 1908,70 2192,07 
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6. Drobný nehmotný 
invest. majetok 

   140,00 0,00 140,00 140,00 

7. Knižničný fond 40867,33 0,00 40867,33 31865,98 0,00 31865,98 72733,31 
 SPOLU: 54532,64   74667,25   129.199,

89  
T: 30.09.2018                 Z: Mgr. Drahomirecký 
     JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  22 
K bodu: Zriadenie a prevádzkovanie regionálnej knižnice v Levoči 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5 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 
dátumu zriadenia subjektu Prešovského samosprávneho kraja. 
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                      JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  23 
K bodu: Nájom nebytových priestorov  

Hl. za 14 proti  1 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje uzavretie 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.  24 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov  

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje prenájomnebytových 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 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: 
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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: 31.5.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 

JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  25 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov  

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy pre Ing. Stanislava Stacha, 
nar. 21.11.1965, bytom Junácka 10, Košice, doručený v obchodnej verejnej súťaži, 
uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom 
nebytového priestoru  dve miestnosti so vstupom z dvornej časti prízemia budovy Námestie 
Majstra Pavla č. 28 v Levoči, na účel zázemie pre e-schop s textilom-skladovanie tovaru, 
fotenie, čistenie, balenie, s účinnosťou od 1.5.2018,  a súhlasí s uzavretím dodatku 
k Nájomnej zmluve s navrhovateľom po vydaní živnostenského oprávnenia. 
T: 31.5.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 

JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  26 
K bodu: Zámer vybudovania tréningového centra v Levoči  

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje projektový zámer pána Júliusa Hudáčka, bytom Nezábudkova 8A, 052 01 
Spišská Nová Ves 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: 30.06.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
  JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.  27 
K bodu:  Ukončenie nájmu nebytových priestorov dohodou 

Hl. za 13 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3244/2018/OM/1 zo dňa 
28.02.2018, nachádzajúcich sa adrese na Námestie Majstra Pavla 28 v Levoči, uzatvorenej 
medzi Občianskym združením MAS LEV, o. z., IČO: 42084636 so sídlom Námestie Majstra 
Pavla 28, 054 01 Levoča, SR ako nájomcom a Mestom Levoča, IČO: 329 321 ako 
prenajímateľom dohodou k 30.04.2018. 
T: 30.04.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  28 
K bodu:Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom: 
 časti pozemku s výmerou 289 m2 na parcele registra C, parc. č. 3056/1 s výmerou 14 545 

m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v obci Levoča, v okrese Levoča, evidovaný na LV č. 1, 
vedený Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor; 

 časti pozemku s výmerou 21 m2 na parcele registra C, parc. č. 3056/16 s výmerou 7 380 
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v obci Levoča, v okrese Levoča, evidovaný na LV č. 1, 
vedený Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor; 

 časti pozemku s výmerou 10 m2 na parcele registra C, parc. č. 2888/1 s výmerou 119 450 
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v obci Levoča, v okrese Levoča, evidovaný na LV č. 1, 
vedený Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor; 

orientačne graficky vyobrazených v prílohe č. 8 pre Lidl Slovenská republika, v.o.s., so 
sídlomRužinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, 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 realizácia projektu „Ihrisko Žihadielko“, zameraného na rozvoj 
voľnočasových aktivít detí, realizovaného na predmetnom pozemku, ktorého tvorcom 
a investorom je Lidl Slovenská republika, a to dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1,00 eur 
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: 30.04.2018                Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  29 
K bodu:Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, t. j. 
k všetkým častiam projektu „Ihrisko Žihadielko“, ktoré nebudú súčasťou prenajatého 
pozemku ku dňu odovzdania pozemku a projektu „Ihrisko Žihadielko“ a k výrobkom, ktorých 
použitie bolo pri zhotovení ihriska odsúhlasené zo strany Lidl Slovenská republika, a ktoré 
tvoria súčasť vizuálu herných prvkov a mobiliáru použitého na zhotovenie ihriska 
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odLidlSlovenská republika, v.o.s., so sídlomRužinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 
793 783 pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321. 
T: 30.04.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  30 
K bodu:Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie prevádzaných práv, t. j. všetkých práv, existujúcich 
ku dňu odovzdania pozemku a projektu „Ihrisko Žihadielko“, ako aj všetkých práv, ktoré 
vzniknú po odovzdaní (najmä práva zo záruky za zodpovednosť za vady diela), ktoré bude 
mať Lidl Slovenská republika voči zhotoviteľovi diela na základe Rámcovej zmluvy o dielo, 
uzatvorenej so zhotoviteľom ihriska, od Lidl Slovenská republika, v.o.s., so 
sídlomRužinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 pre Mesto Levoča, Nám. Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321. 
T: 30.04.2018       Z: Mgr. Drahomirecký 
    JUDr. Babejová 

UZNESENIE č.  31 
K bodu:Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie sublicencie k autorskému dielu “MayatheBee 
3D“od Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 
35 793 783 pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321. 
T: 30.04.2018                 Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  32 
K bodu:Výstavba detského ihriska  „Žihadielko“ 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ schvaľujenájom časti plochy hracích prvkov projektu „Ihrisko Žihadielko“ pre Lidl 
Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 
na účely propagácie Lidl Slovenská republika a umiestnenie loga Lidl Slovenská republika v 
podobe, počte, rozsahu a plošnom umiestnení zodpovedajúcemu vizualizáciám, a to na dobu 
určitú 10 rokov odo dňa odovzdania pozemku a projektu „Ihrisko Žihadielko“ a za 
jednorazovú odplatu vo výške 299,00 EUR. 
T: 30.04.2018                 Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  33 
K bodu:  Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 1 
MZ berie na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017.  
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
     JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  34 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a    

príspevkovýchorganizácií mesta, Záverečný účet mesta 
Hl. za 18 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ  schvaľuje  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 pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 
prebytok   rozpočtu  1 496 480,48 Eur     

T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
      JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  35 
K bodu:Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a  

príspevkovýchorganizácií mesta, Záverečný účet mesta 
Hl. za 17 proti 0  zdr 0 nehl. 0 

 
MZschvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2017 v celkovej sume  
759 535, 90 Eurnasledovne:  
a) 76 200,00 Eur  na účet rezervného fondu. 
b) 683 335,90Eur  na účet investičného fondu   
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                              JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č.  36 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a     
príspevkovýchorganizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZschvaľuje 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.   
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
      JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č.  37 
K bodu:  Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017 vrátane rozpočtových a     
príspevkovýchorganizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových a 
príspevkových organizácií mesta za rok 2017 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 
2017. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
      JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  38 
K bodu:  Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML za rok 2017 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML za rok 2017. 
T: 26.4.2018         Z: Mgr. Minďaš 
           JUDr. Budziňáková 
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UZNESENIE č.  39 
K bodu:  Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS za rok 2017 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS za rok 2017. 
T: 26.4.2018         Z: JUDr. Kamenická 
           JUDr. Budziňáková 
 
UZNESENIE č.  40 
K bodu:   Ulica Predmestie – poslanecký návrh 
   Hl. za 18 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Miroslava Čurillu – použitie rezervného fondu na 
odvodnenie uličky pri Slavkovskej ulici podľa projektovej dokumentácie a výsledku 
verejného obstarávania. 
T: 31.12.2018      Z: Ing. Pitoráková, Mgr. Kamenický 
          JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  41 
K bodu:   Ulica Predmestie – poslanecký návrh 
   Hl. za 17 proti  0 zdr 1  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej – zrušiť uznesenie č. 46  
z 26.zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2017. 
T: ihneď       Z:  JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  42 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 2 -poslanecký návrh 
   Hl. za 17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej–zníženie bežných výdavkov 
na položke 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť o 6 000 eur;  630 Tovary a služby – novú 
položku v kapitálových výdavkoch 10.70. Sociálne služby 6 000 eur. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                              JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  43 
K bodu:   Zmena rozpočtu č. 2 -poslanecký návrh 
   Hl. za 16 proti  0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Miroslava Čurillu – vyžiadať predloženie písomnej 
správy projektantky k stavbe  Košická č. 26 a jej osobnú prezentáciu na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve. 
T: 21.6.2018       Z:  Ing. Pitoráková 
            JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č.  44 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 2 
   Hl. za 17 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mesta Levoča 
na rok 2018 podľa predloženého návrhu   a so zapracovaním schváleného poslaneckého 
návrhu. 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
                              JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  45 
K bodu:Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za 18 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu vo výške 629 476 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 
rekonštrukcia chodníka veža baziliky sv. 
Jakuba 5 000 
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 

Vnútrobloky 21 000 

 Spolu 629 476 
T: ihneď                                       Z:  Mgr.  Kamenický 
      JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.  46 
K bodu:  Petícia za zachovanie zelene a stromového porastu na NMP  v Levoči  - 
poslanecký návrh 

Hl. za 7 proti  0 zdr 9 nehl. 0 =neschválené 
 



17 

 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh  Mgr. Ladislava Ogurčáka – prepracovanie 
projektovej dokumentácie za zachovanie zelene na Námestí Majstra Pavla v Levoči 
v súvislosti s rekonštrukciou  námestia II.etapa. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
          JUDr. Babejová 
UZNESENIE č.  47 
K bodu:Petícia za zachovanie zelene a stromového porastu na NMP  v Levoči 

Hl. za 17 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ prerokovalo „Petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na NMP 
v Levoči“aberie na vedomie spôsob jej vybavenia. 
T: 30.4.2018          Z: Ing. Pitoráková 
                       JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl.  0 

 
MZ berie na vedomie: 

1. správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 
v lokalite Kežmarská cesta vypracovanú Ing. Arch. Vladimírom Debnárom, 
odborne spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a 
stavebného zákona, (reg. Č. 294), 

2. výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2  
v lokalite Kežmarská cesta Okresným úradom v Prešove podľa § 25 
stavebného zákona (stanovisko OÚ Prešov, č. OÚ-PO-OVBP1-
2018/017110/0031707 zo dňa 09.04.2018. 

T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
 JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  17 proti  0 zdr0  nehl.  0 

 
MZsúhlasís vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu  
mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, podľa § 22 stavebného zákona. 
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   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  16 proti  0 zdr0  nehl.  0 

 
MZ schvaľuje podľa § 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 Ig. Arch. Dušanom 
Hudecom, autorizovaným architektom SKA.  
T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
 JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 51 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite 

Kežmarská cesta.  
Hl. za  15 proti  0 zdr0  nehl.  0 

 
MZ žiada 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 
Kežmarská cesta 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 
Kežmarská cesta, 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 lokalite 
Kežmarská 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 úrade 
v Levoči na Okresom úrade v Prešove.  

T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Pitoráková,  
 JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta. 
Hl. za  17 proti 0  zdr0 nehl.  1 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu VZN                          
č. 3/2018, 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. 
T: ihneď        Z: Ing. Pitoráková 
                         JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta. 

Hl. za  17 proti  0 zdr0 nehl.  1 
 
MZ schvaľujepodľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2018, ktorým sa 
podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta,   schváleného uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Levoči   č. 37/53 zo dňa 26.4.2018. 
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
 JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.54 
K bodu: Zmena Uznesenia z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného 

dňa 15.02.2018  č. 34/42. 
Hl. za  18 proti  0 zdr0 nehl. 0 
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MZschvaľujezmenu 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 
 
UZNESENIE č.55 
K bodu:Informácia o vydaní doplnku č. 19 k organizačnému poriadku Mestského úradu 

Levoča 
Hl. za  14 proti  0 zdr1 nehl. 1 

MZ 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. Lisoňová 
JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č.56 
K bodu:Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na 

území mesta Levoča 
Hl. za  15 proti  0 zdr1 nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018, 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.  Lisoňová 
JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane verejného 

poriadku na území mesta Levoča 
Hl. za  13 proti 0  zdr1 nehl. 0 

 
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2018, 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. Lisoňová 
JUDr.  Babejová  
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Návrh  VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 16/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Levoča     

    Hl. za  15 proti  0 zdr0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
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nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31. 05. 2018            Z: Ing.  Lisoňová 
  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Návrh  VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 16/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mesta Levoča 
Hl. za  14 proti  0 zdr1 nehl. 0 

 

MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2018, 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. Lisoňová 
  JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Rokovací poriadok MZ v Levoči 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Rokovací poriadok 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. Lisoňová 
    JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:  Štatút mesta Levoča 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ   schvaľuje Štatút 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. Lisoňová 
          JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Vstup do prípravy projektového zámeru na podporu ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstaby, rekonštrukcie a moderninácie stavieb hasičských staníc 
a hasičských zbrojníc  - poslanecký návrh 

Hl. za 8 proti  0 zdr 5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh Anny Kravecovej – pripraviť  projektovú dokumentáciu 
na výstavbu hasičskej zbrojnice pre DHZ Levoča vrátane vyjadrenia všetkých inštitúcii. 
T: 31.3.2019      Z:  Ing. Pitoráková, Mgr. Lazorová 
           Ing. Kamenický, JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:  Cenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre skupiny a jednotlivca 

Hl. za 14 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeCenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre  skupiny a jednotlivca  
podľa predloženého návrhu. 
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T:    01.05.2018     Z: Mgr. Lazorová 
   JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  Večerné prehliadky v letnej turistickej sezóne – cenník 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje cenník Večerných prehliadok v letnej turistickej sezóne podľa predloženého 
návrhu. 
T:    01.06.2018     Z: Mgr. Lazorová 
         JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:  Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestkej hromadnej autobusovej 
doprave na roky2010-2019 predĺženie zmluvy 

Hl. za 0 proti  10 zdr 6  nehl. 0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje predĺženieplatnostiZmluvy 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 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:  Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Levoča 

Hl. za 11 proti  0 zdr 3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje rozšírenie 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 
      JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:  Zaradenie starostlivosti o deti do troch rokov 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZschvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovaniaprojektového zámeru „Zariadenie 
starostlivosti o deti do troch rokov“ na predkladanie ŽoNFPv rámci pripravovanej  výzvy 
prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. 
T : ihneď   Z: Mgr. Lazorová 
           JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom v meste Levoča 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
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MZschvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovania a predloženia  projektového zámeru 
„Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom v meste Levoča“ na 
predkladanie ŽoNFPv rámci  výzvy vyhlásenejprostredníctvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu  (termín uzávierky 11.06.2018). 
T : 11.06.2018   Z: Mgr. Lazorová 
   JUDr.  Babejová 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:  Vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie mesta Levoča a aktualizácia koncepcie 
rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelného hospodárstva 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vstup do prípravnej fázy spracovania a predloženia   projektového zámeru 
„Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Levoča a aktualizácia koncepcie rozvoja 
mesta Levoča v oblasti tepelného hospodárstva“ na predkladanie ŽoNFPv rámci  výzvy 
vyhlásenej prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia,kód výzvy: 
OPKZP –PO4-SC441-2018-39. 
T : 30.6.2018   Z: Mgr. Lazorová 
            JUDr.  Babejová 
 
 
 
 
 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
V Levoči dňa  26.apríla  2018 
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Interpelácie poslancov 

 

 

1. Interpelácia poslanca Mgr. Ladislava Ogurčáka – občania Pri strelnici obdržali 
výzvu  z oddelenia  IČ,ŽPa ÚP o odstánenie (výrub) zelene, ktorú pestovali na 
mestských pozemkoch. Pýtajú sa, či výzva na odstránenie zelene sa týka všetkých 
občanov mesta, a či mestu nezáleží na skrášľovaní zelene mesta. 

T: 31.5.2018      Z: Mgr. Drahomirecký 
           JUDr. Babejová  
 

 

 

 

 

JUDr. Lucia Babejová 

Prednosta MsÚ 


