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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 39 

 

z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 21. júna 2018 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ MUDr. Pavla Ščurku – doplniť do programu 
rokovania MZ bod: “Personálne problémy na chirurgickom a urologickom oddelení VNsP a.s. 
Levoča, člen skupiny AGEL SK“ za bod programu Správa o hospodárení Všeobecnej 
nemocnice s poliklinikou Levoča za rok 2017. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 14 proti 0  zdr 1  nehl. 0 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lucia Babejová, Ján Lorko,                        
PhDr. Ľubomír Vira. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   4 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 11 proti 0   zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Pavol Rosina, Ing. Ján Babej. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.   5 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

Hl. za 14  proti 0  zdr0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 37. a 38 zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 6 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s.  Hl. za 7 proti 0  zdr 7  nehl. 0 = neschválené 
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MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ JUDr. Lýdie Budziňákovej: MZ žiada 
AGEL Sk a.s.  a VNsP Levoča, a.s., aby odložili rozhodnutie o zlúčení chirurgického 
a urologického oddelenia na čas po ukončení výstavby urgentného príjmu.  

T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 7 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s.  Hl. za 12 proti 0  zdr2  nehl. 1 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. 
za rok 2017. 
T:  ihneď          Z: MUDr. Tekáč, MPH 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 8 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s.  Hl. za 15 proti 0        zdr 0  nehl. 0 

MZ berie na vedomie informáciu o personálnej situácii na chirurgickom a urologickom 
oddelení VNsP a.s. Levoča, člen skupiny AGEL Sk. 

 T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 9 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča s.r.o. za rok 2017.  

Hl. za 13  proti 0  zdr0       nehl.0 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča s.r.o. za rok 
2017.  

T: ihneď          Z: Ing. Tancár 
              JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 10 

K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  - Stavebná prevádzkareň, s.r.o. 

Hl. za 14 proti 0  zdr 1  nehl 0 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti  Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za  
rok 2017. 
T:  ihneď           Z: Mgr. Cirbus 
               JUDr. Babejová    
UZNESENIE č. 11 

K bodu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za 14 proti 0  zdr0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča podľa 
predloženého návrhu v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 9, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
T: 30.06.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 12 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018 od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Lóranta, rod. 
, nar bytom: , , v podiele 1/6-ina, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 13 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 10 proti 0  zdr0  nehl. 0 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018 od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Gabriela, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 14 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 14  proti 0  zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018, od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Norberta, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
T: 30.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 15 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl. 0 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018, od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Ing. Križanovej Gabriely, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele ½-ica,  pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 16 

K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za 11 proti 0  zdr 0  nehl. 1 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Za Sédriou, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 8267/43 – ost. pl., s výmerou 42 m2,  ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 38/2018, vyhotoveného geodetom Ing. Petrom Garnekom, 
IČO: 34803637 dňa 07.06.2018, od pozemku parc. č. KN-C 8267/36 – ost. pl., s výmerou 1 
060 m2, od Ing. Jána Orinčáka, , nar. , bytom:   
pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 17 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13  proti 0  zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Pri strelnici, 
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2120/4 – zast. pl., s výmerou 75 m2, pre Ing. 
Rudolfa Lesňáka, rod. nar. , bytom:  za kúpnu 
cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,  že mesto 
Levoča tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh, nie je vhodný na iné samostatné 
využitie, je priestorovo nedostatočný a žiadateľ na vlastné náklady pozemok upraví, čím si 
vylepší jediný možný prístup k svojmu pozemku, na ktorom má zámer zrealizovať výstavbu 
rodinného domu. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 18 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 0 proti 7  zdr 5  nehl. 0 = neschválené 
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MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Nad tehelňou,  k. ú. Levoča,  a to časť pozemku parc. č. KN-E 6146 – orná pôda, s výmerou 
cca 3 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre 
Gejzu Šimoniča, rod. , nar. , bytom: , za kúpnu 
cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ 
má zámer zastavať ho stavbou kúpeľne, ktorá bude súčasťou bytu č. 2 na prízemí bytového 
domu sup. č. 1409, ktorého je vlastníkom. 
T: 30.12.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 19 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 0 proti 9  zdr3  nehl. 0 =  neschválené 

MZ neschvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu 2875/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 
2855 - zast. pl., s výmerou 210 m2, k. ú. Levoča, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 
1409, v ktorom na prízemí sa nachádza byt č. 2 a ktorého vlastníkom je žiadateľ, pre Gejzu 
Šimoniča, rod. , nar. , bytom: , za kúpnu cenu 
3,32 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že obec je povinná previesť tento pozemok podľa 
osobitného predpisu (zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
a súvisiacich právnych predpisov) do vlastníctva žiadateľa. 
T: 30.12.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13  proti 0  zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Kežmarská cesta, k. ú. Levoča, a to časti 
pozemku parc. č. KN-C 3213/3 (diel 10) – zast. pl., s výmerou 6 m2, ktorého výmera bola 
pričlenená k pozemku parc. č. KN-C 3210/2 – zast. p., s novou výmerou 228 m2, na podklade 
geometrického plánu č. 75/2007, vyhotoveného dňa 18.9.2007, geodetom Jánom Buríkom, 
úradne overeného dňa 12.10.2007, pre Ing. Jozefa Babeja, rod. , nar. 
 a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. , nar. , 
obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu  30 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 pozemok 
je zastavaný stavbou oporného múra vo vlastníctve nadobúdateľa. 
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 21 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti – Levočská dolina 

Hl. za 9  proti 0  zdr 2  nehl 0 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ JUDr. Lýdie Budziňákovej: MZ ruší 
obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina parc. Č. 
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KN-C 6873/1 – zast. Pl. A nádv., s výmerou 171 m2 a odmieta všetky predložené návrhy na 
uzavretie kúpnej zmluvy a odporúča rokovať s vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite.  
T: ihneď               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 22 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr1  nehl 0 
 
MZ ruší uznesenie č. 7 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 17.07.2017, ktorým bol schválený 
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  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 podmienky súťaže. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                    JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 23 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 12 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/8 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 3 m2 ,oddeleného na podklade geometrického plánu č. 32/2018, 
vyhotoveného dňa 14.05.2018 Ing. Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637, s miestom 
podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Sp. Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom 
Levoča dňa 25.05.2018 pod č. G1- 156/18,   z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. 
a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Katarínu Taratutovú, rod. 
, nar. , trvale bytom , 054 01 Levoča, SR, za 
kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná 
stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúcej a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí 
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
oplotenia, nakoľko sa nachádza v jeho bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 24 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr1  nehl0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej- parc. č. KN-C 3508/10 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 52 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 35/2018, 
vyhotoveného dňa 01.06.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 07.06.2018 pod č. G1-171/18, z pozemku parc. č. KN-C 3508/1 – 
zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 20 
eur/m2; pre Ing. Annu Juríkovú, rod. , nar. , trvale bytom 
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,  Ing. Janu Zálešákovú, rod. , nar. , trvale bytom 
, pre každú v podiele 1/2-ica, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré 
nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito 
stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 25 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 14  proti 0   zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/9 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 5 m2 ,oddeleného na podklade geometrického plánu č. 32/2018, 
vyhotoveného dňa 14.05.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
04.06.2018 pod č. G1-157/18,   z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Jozefa Repaského, rod.  
nar.  a manž. Annu Repaskú, rod. , nar. , obaja 
trvale bytom ,  za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že prevádzaný 
pozemok je zastavaný prístavbou k domu s. č. 1709 v spoluvlastníctve kupujúcich.   
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 26 

K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Kežmarská cesta parc. č. KN-C 
8009/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 33 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
29/2018, vyhotoveného dňa 02.05.2018 Ing. Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637, 
s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Sp. Nová Ves, úradne overeného Okresným 
úradom Levoča dňa 15.05.2018 pod č. G1- 140/18, z pozemku parc. č. KN-C 8009 – ostatné  
plochy, s výmerou 1117 m2 t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
spoločnosť Baribal s. r. o., IČO: 44 984 740, so sídlom: Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 
Levoča, za kúpnu cenu 30 eur/m2  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný 
zadnou časťou stavby s. č. 1855 - hlavný sklad vo vlastníctve kupujúceho.    
T: 31.12.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 27 

K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 13 proti 0  zdr0  nehl0 
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MZ ruší uznesenie č. 19 z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 15.02.2018, ktorým bol 
schválený predaj použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči – špecifikácia: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12 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 podmienky súťaže. 
T: ihneď               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 28 

K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 12 proti 0  zdr 1  nehl 0 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča - ul. Bottova, Kasárenská, úprava NN 
vedenia“, zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 400143.0041/2013, vyhotoveného dňa 7.10.2013, spoločnosťou HRDLIČKA 
SLOVAKIA s.r.o. Košice, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 18.10.2013 pod č. 269/13:  
- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na pozemkoch mesta v k. ú. Levoča 

parc. č. KNC 611/1, KNC 615, KNC 621/1, KNC 621/2, KNC 621/4, KNC 621/5, KNC 
621/6, KNC 621/7, KNC 621/8, KNC 626/1, KNC 658, KNC 659, KNC 717, KNC 813 
KNC 1602 a KNE 7098 (ďalej len „slúžiace pozemky“) zapísané na liste vlastníctva (ďalej 
len „LV“) č. 1 a LV č. 4376 v rozsahu tak, ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 
400143.0041/2013,   

-  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného cez 
slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby elektrického 
zariadenia, 

-  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému 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. 17998/12/MaP, uzavretej dňa 17.4.2012, 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: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                  JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 29 

K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 8  proti 0  zdr 3 nehl 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie záhradkárskej osady na elektrinu“  
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská   31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť umiestnenie stavebného objektu SO 01 – Rozšírenie elektrickej siete NN na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča: 
- parc. č. KN-C 1268/1, KN-C 8429/1,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
a parc. č. KN-E 7109 zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča v rozsahu podľa 
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geometrického plánu č. 181/2018 vyhotoveného dňa 05.04.2018 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o. , Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, Erikou Dudášovou, 
úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 24.04.2018 pod č. 
G1-108/18; 
- parc. č. KN-C 8434, KN-C 7110/1 a KN-C 8431,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča v rozsahu podľa geometrického plánu č. 182/2018 vyhotoveného dňa 05.04.2018 
spoločnosťou GEODETING s. r. o. , Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, 
Erikou Dudášovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom 
dňa 24.04.2018 pod č. G1-109/18;   
(ďalej len „slúžiace pozemky“) 

- 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 stavebného objektu; 

- 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 vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 30 

K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 10 proti 0  zdr3  nehl0 
 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – úprava NN vedenia a optika na ul. M. R. 
Štefánika“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., 
IČO: 36599361, Mlynská   31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 

Levoča: parc. č. KN-C 1389/1, KN-C 1818, KN-C 1864 a KN-C 1865/1 („slúžiace 
pozemky“) umiestnenie stavebných objektov: SO 01 – NN vedenie a SO 02 – Optický 
kábel v rozsahu podľa geometrického plánu č. 723/2017 vyhotoveného dňa 01.12.2017 
spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, Erikou 
Dudášovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
14.12.2017 pod č. G1-370/17;  

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

- 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 vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení.      
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 31 

K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 



10 

 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov parc. č. KN-C 7244/2 – zast. pl., s výmerou 13 m2; 
parc. č. KN-C 7244/3 – ost. pl., s výmerou 148 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1820 
vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na 
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 
a nadobudnutie pozemkov parc. č. KN-C 4566/31 – zast. pl., s výmerou 2314 m2, KN-C 
8456/29 – zast. pl., s výmerou 6810 m2, KN-C 8456/32 – ost. pl., s výmerou 77 m2, KN-C 
8458/4 – ost. pl., s výmerou 202 m2, KN-C 8477/4 – ost. pl., s výmerou 1123 m2, KN-C 
8477/6 – zast. pl., s výmerou 550 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 vydanom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, pod 
stavebnými objektmi 127-01 Preložka poľnej cesty v km 10,800 D1 a 127-02 Preložka poľnej 
cesty v km 11,130 D1, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 
329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 32 

K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku 
s účinnosťou od 01.07.2018:  
 inv. č. 2/827/227-N – D1 Preložka poľnej cesty v km 13,500, v obstarávacej cene 

33 554,82 eur, oprávky 1 400 eur; v zostatkovej cene 32 154,82 eur; 
 inv. č. 2/827/232 – Ruskinovská ulica – obslužná komunikácia, v obstarávacej cene 0,30 

eur, oprávky 0,30 eur, v zostatkovej cene 0 eur; 
 inv. č. 2/827/VO/45 – VO - Ruskinovská ulica, v obstarávacej cene 0,20 eur; oprávky 0,20 

eur, v zostatkovej cene 0 eur;  
 inv. č. 2/827/233 – Modernizácia detského ihriska – J. Francisciho, v obstarávacej cene 

23 440,12 eur, oprávky 980 eur, v zostatkovej cene 22 460,12 eur; 
 inv. č. 2/827/238 – Miestna komunikácia – Železničný riadok, v obstarávacej cene 

26 430,36 eur, oprávky 888 eur, v zostatkovej cene 25 542,36 eur;  
 inv. č. 2/827/241 – Rekonštrukcia komunikácie ul. Okružná, v obstarávacej cene 37 335,92 

eur, oprávky 1 092 eur, v zostatkovej cene 36 243,92 eur; 
 inv. č. 2/827/242 – Rekonštrukcia chodníkov, schodísk ul. Pod vinicou, v obstarávacej 

cene 28 782,19 eur, oprávky 840 eur, v zostatkovej cene 27 942,19 eur; 
 inv. č. 2/827/239 – Rekonštrukcia fontány so sochou Dobročinnosti, v obstarávacej cene 

103 936,99 eur, oprávky 1 736 eur, v zostatkovej cene 102 200,99 eur; 
 inv. č. 2/827/244 – Ihrisko „Žihadielko“, v obstarávacej cene 69 203,27 eur; 
 inv. č. 2/827/244_A – Ihrisko „Žihadielko“ - oplotenie, v obstarávacej cene 8 280 eur; 
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 33 

K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 12 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku s účinnosťou po udelení 
písomného súhlasu poskytovateľa nenávratného finančného príspevku MŽP SR, Bratislava 
v zastúpení SIEA, Bratislava: 
 inv. č. 2/827/243 – MŠ G. Haina - súp. č. 1237, v obstarávacej cene 634 308,75 eur; 
 inv. č. 2/827/243_A – MŠ G. Haina - plynová prípojka, v obstarávacej cene 14 902,75 eur; 
 inv. č. 2/827/243_B – MŠ G. Haina - dažďová kanalizácia, v obstarávacej cene 29 227,91 

eur;do správy Materskej škole Levoča, Ul. Železničný riadok 3, 054 01  Levoča,  IČO: 
37879405. 

T: 31.08.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 34 

K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 14 proti 1  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-C 1713 
– zast. pl., s výmerou cca 30 m2 (t. j. 3 m x 10 m) v lok. sídl. Rozvoj k. ú. Levoča, p. Pavlovi 
Iľašovi a manž., bytom , za účelom ochrany bytu č. 1 pred vandalizmom 
oplotením pozemku pletivovým plotom a za účelom výsadby kvetov, na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 120 eur/ha/rok (0,012 eur/m2/rok), v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu k bytu č. 1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.  
T: 31.08.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 35 

K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 3 proti 0   zdr 11   nehl 0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-C 
1713 – zast. pl., s výmerou cca 42 m2 (t. j. 3 m x 14 m) v lok. sídl. Rozvoj k. ú. Levoča, p. 
Tomášovi Jadvišovi, bytom , z dôvodu oplotenia pozemku pletivovým plotom, 
výsadbou okrasných kríkov a kvetov a umiestnenia pieskoviska  
pre deti, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 120 eur/ha/rok (0,012 eur/m2/rok), v súlade s 
ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu k bytu č. 2, ktorý 
je vo vlastníctve žiadateľa. 
T: 31.08.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 36 

K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností v lok. ul. Lomnická k. 
ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 7165/3 – zast. pl., s výmerou 465 m2 a 
časti pozemku parc. č. KN-C 8727 – zast. pl., s výmerou 555 m2 za účelom uloženia 
inžinierskych sietí (plynovodu, vodovodu, kanalizácie, telekomunikačných zariadení 
a verejného osvetlenia) a výstavby miestnej komunikácie pre stavbu pod názvom „IBV 
Lomnická ulica, Levoča“, pre Jozefa Gaduša, rod. , nar.  
a manž. Anastáziu Gadušovú, rod. , nar. , obaja  bytom: 
 (ďalej len „žiadatelia“), na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 
eur/m2/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky 
žiadatelia významne zhodnotia tým, že na nich zrealizujú stavbu miestnej komunikácie 
a verejného osvetlenia. 

Obsahom nájomnej zmluvy bude: 
a) žiadatelia sa zaväzujú odovzdať do vlastníctva mesta Levoča:  
- pozemky parc. č. KN-C 5151/20 - orná pôda s výmerou 10 m2 a parc. č. KN-C 5151/19 - 

orná pôda s výmerou 237 m2; 
- stavbu miestnej komunikácie a chodníka umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 5151/20; 

parc. č. KN-C 5151/19 a parc. č. KN-C 7165/3 a 
- stavbu verejného osvetlenia aj s verejným osvetlením na pozemkoch vo vlastníctve 

žiadateľov, 
za cenu vo výške zaplateného nájomného, ktoré uhradili žiadatelia za pozemky prenajaté 
mestom Levoča, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na hore uvedenú stavbu; 

 b) žiadatelia sa zaväzujú najneskôr v deň podania návrhu na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia doložiť na Mestský úrad v Levoči: 
- geometrické plány s vyznačenými vecnými bremenami a vyčíslenými rozsahmi vecných 

bremien všetkých inžinierskych sietí uložených v pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča 
za účelom uzatvorenia Zmlúv o zriadení vecných bremien, pričom vecné bremená budú 
spoplatnené podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča a 

- geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom a vyčísleným rozsahom vecného 
bremena na stavebný objekt verejného osvetlenia, zrealizovaný na pozemkoch vo vlastníctve 
žiadateľov, za účelom uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta 
Levoča ako oprávneného z vecného bremena, pričom vecné bremeno bude zriadené 
bezodplatne.  

- c) žiadatelia sa zaväzujú počas realizácie výstavby stavby IBV Lomnická ulica, Levoča 
neobmedziť prístup peši a motorovými vozidlami po prenajatých pozemkoch k rodinným 
domom a k poľnohospodárskym pozemkom.      

T: 30.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 37 

K bodu: Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
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Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 2 
MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov v podzemnom podlaží budovy súp. číslo 28, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 860, k. ú. Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 28 
o výmere spolu 112,13 m2 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: 
a) účel nájmu   : bez uvedenia 
b) minimálna výška nájomného : 52,50 euro/m2/rok  
c) doba nájmu   : minimálne 4 roky bez možnosti ukončenia nájmu 
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 28“ a s poznámkou „ NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 
1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 28, 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: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 38 

K bodu: Nájom nebytového priestoru  

Hl. za 15 proti 0  zdr 0 nehl 0 
 
MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  Spišskej katolíckej charity, 
so sídlom Jesenského 5, 052 01  Spišská Nová Ves, v zastúpení PhDr. Ing. Pavlom Vilčekom, 
diecéznym riaditeľom, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči na Námestí Majstra Pavla č. 4 na prízemí za nájomné vo výške 
10 eur/m2/rok. 
T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 39 

K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nebytového priestoru – garáže na ul. 
Železničný riadok 23, 054 01 Levoča pre Základnú organizáciu Dobrovoľného hasičského 
zboru v Levoči, zastúpenú Štefanom Marcinkom, predsedom a štatutárnym zástupcom ZO 
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DHZ v Levoči, bytom Francisciho 5, 054 01 Levoča na dobu neurčitú za nájomné vo výške 
10 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 25, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci 
v skutočnosti, že Základná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Levoči realizuje 
svoju činnosť vo verejnom záujme a prostredníctvom svojich členov zabezpečuje 
verejnoprospešné ciele. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 40 

K bodu: Nájom nehnuteľnosti v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže): 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje nájom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny 
Levoča – Juh, k. ú. Levoča a schvaľuje podmienky súťaže podľa predloženého návrhu, 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 41 

K bodu: Stavba elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

Hl. za 16  proti 0   zdr 0  nehl 0 
MZ schvaľuje investičný zámer spoločností: 
Slovak Telekom, a. s. ; IČO: 35 763 469, so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 
Orange Slovensko, a. s.; IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava; 
ANTIK Telecom s. r. o. , IČO: 36 191 400, so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice; 
LEVONET s. r. o., IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča; 
SWAN KE, s. r. o., IČO: 36 184 641, so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice  
spočívajúci vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, najmä 
v lokalitách: Pri prameni, M. R. Štefánika, Železničný riadok, Probstnerova cesta, Rozvoj, 
Francisciho, Greschika, Czauczika, Pod vinicou, Ždiarska, Štúrova za týchto podstatných 
obsahových podmienok zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete: 

a) investor vybuduje a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na 
vlastné náklady podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej 
pre územné konanie a podľa overenej situácie umiestnenia stavby vypracovanej 
zodpovedným projektantom; 

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi 
(stavebníkmi verejnej elektronickej komunikačnej siete) v meste Levoča v maximálnej 
možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah rozkopávok na spoločných 
úsekoch optických sietí v meste Levoča. Investor umožní iným investorom 
pripokládku optickej siete resp. optického kábla za štandardných podmienok na 
princípe počtu prvkov v ryhe. V záujme zabezpečenia požiadavky mesta, aby bol 
v najväčšom možnom rozsahu na Dotknutých pozemkoch zrealizovaný len jeden 
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spoločný výkop bude investor spolupracovať s ostatnými investormi (stavebníkmi 
verejnej elektronickej komunikačnej siete) už v štádiu prípravy projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie tak, aby táto dokumentácia bola v čo najväčšej 
možnej miere totožná s projektovými dokumentáciami ostatných investorov; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej 
komunikačnej siete dokončí do 31.12.2019; 

d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebne dotknutých pozemkov v sume 3 EUR za každý jeden m² záberu stavebne 
dotknutého pozemku, pričom záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber 
vykonaný jednak uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma 
optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov; 

e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% 
z celkovej výšky jednorazovej primeranej náhrady za užívanie stavebne dotknutých 
pozemkov podľa DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu verejnej elektronickej komunikačnej 
siete uvedenej v tejto Zmluve; 

f) druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na základe skutočnej 
výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa 
porealizačného zamerania stavby,  investor zaplatí mestu v dojednanej lehote počítanej 
odo dňa dokončenia stavby; 

g) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania  
stavebne dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby na základe skutočnej 
výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa 
porealizačného zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady. 

T: 31.12.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 42 

K bodu: Dodatok ku kúpnej zmluve AZOR, s. r.o.  
Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: Bod programu 
„Dodatok ku kúpnej zmluve AZOR“, s.r.o. prerokovať na MZ mimo Plánu MR a MZ v roku 
2018. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                        JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 43 

K bodu: Prenájom nebytových priestorov pre subjekt PSK – zmena uznesenia 
Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zmenu uznesenia č. 22 z 37. zasadnutia 
MZ konaného dňa 26.04.2018, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov 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,  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, a to tak, že: 



16 

 

- časť uznesenia v znení „...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“ ; 
bude nahradená znením  „...za nájomné vo výške 1 euro/rok  v súlade s Článkom 25, ods.7 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení“. 

V ostatných častiach ostáva hore cit. uznesenie v pôvodnom znení.  
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 44 

K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve - Helske 
Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl  0 

 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení 
počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 
23009/OM/2017, uzavretej dňa 12.07.2017 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom 
a spoločnosťou  Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 
IČO 47211253 (ďalej len „spoločnosť Helske, s. r. o.“) ako nájomcom, v zmysle ktorého: 

- článok III., ods. 1 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
„Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, 
vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Levoča, 
okres Levoča, a to stavby súpisné číslo 3358 – vrátnica postavená na pozemku parc. č. KN-C 
4588/51 k. ú. Levoča a stavby súpisné číslo 2857 – sklad oceľových profilov postavený na 
pozemku parcela číslo KN-C 4588/5 k. ú. Levoča a pozemku parcela číslo KN-C 4588/69 
zastavaná plocha o výmere 301 m2, k. ú. Levoča, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá 
priemyselná zóna Levoča – Juh“. 

bude nahradený článkom v tomto znení: 
„Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, 
vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie 
Levoča, okres Levoča, a to stavby súpisné číslo 3358 – vrátnica postavená na pozemku 
parc. č. KN-C 4588/51, k. ú. Levoča a stavby súpisné číslo 2857 – sklad oceľových 
profilov postavený na pozemkuparcela číslo KN-C 4588/5 k. ú. Levoča, stavby súpisné 
číslo 3359 – trafostanica TR 1 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 4588/46, o výmere 
28 m2 a pozemku parcela číslo KN-C 4588/69 zastavaná plocha o výmere 301 m2, k. ú. 
Levoča, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh“. 

- článok III., ods. 2 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa 
v nehnuteľnostiach uvedených v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 
a) Vrátnica s. č. 3358 
     m. č. 1.01 -    vstupná hala           o výmere        1,52 m2 

     m. č. 1.02 -    kancelária               o výmere      22,83 m2 

     m. č. 1.03 -    WC s kúpeľnou      o výmere        2,54 m2 

     o výmere spolu 26,89 m2  
b) Sklad oceľových profilov  s. č. 2857 
     m. č. 1.03 -    sklad o výmere 325 m2  

     m. č. 1.01 -    sklad o výmere  221 m2  

    o výmere spolu 546 m2  (ďalej len „Predmet nájmu“) 
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bude nahradený článkom v tomto znení: 
Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa 
v nehnuteľnostiach uvedených v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 
a) Vrátnica s. č. 3358 
     m. č. 1.01 -    vstupná hala           o výmere        1,52 m2 

     m. č. 1.02 -    kancelária               o výmere      22,83 m2 

     m. č. 1.03 -    WC s kúpeľnou      o výmere        2,54 m2 

     o výmere spolu 26,89 m2  
b) Sklad oceľových profilov  s. č. 2857 
     m. č. 1.03 -    sklad o výmere 325 m2  

     m. č. 1.01 -    sklad o výmere  221 m2  

    o výmere spolu 546 m2   
c) Trafostanica TR 1 s. č. 3359 
     miestnosť rozvádzačov                        o výmere   12,48 m2  

     miestnosť pre transformátor č. 1.      o výmere    6,24  m2  

     miestnosť pre transformátor č. 2.      o výmere    6,24  m2   

     spolu o výmere 24,96 m2  

(ďalej len „Predmet nájmu“) 

- článok IV., ods.1 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
„Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu do odplatného užívania na účel 
kancelárie a skladu“ . 

bude nahradený článkom v tomto znení: 
„Predmet nájmu uvedený v Čl. III., ods. 2, písm. a) a b) tejto Zmluvy prenecháva 
Prenajímateľ Nájomcovi do odplatného užívania na účel kancelárie a skladu. Predmet 
nájmu uvedený v Čl. III., ods. 2, písm. c)  tejto Zmluvy prenecháva Prenajímateľ 
Nájomcovi do odplatného užívania na účel umiestnenia transformátorov, ktoré Nájomca 
obstará na svoje náklady.“ 

- článok VI., ods. 1 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 12 007,56 € (slovom: 
dvanásťtisícsedem eur päťdesiatšesť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné vo 
výške podľa tohto dodatku od 1.03.2018.  
bude nahradený článkom v tomto znení: 
Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 12 008,76 € (slovom: 
dvanásťtisícosem eur sedemdesiatšesť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť 
nájomné vo výške podľa tohto dodatku od 1.07.2018. 

- článok VI., ods. 2 Zmluvy, ktorý vrátane dodatku č. 1 a 2 znie: 
Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 1 000,63 eur (slovom: jedentisíc eur a šesťdesiattri centov) splatných vždy 
do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   
bude nahradený článkom v tomto znení: 
Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných 
mesačných čiastkach v sume 1 000,73 eur (slovom: jedentisíc eur a sedemdesiattri 
centov) splatných vždy do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

- článok IX. Zmluvy, vrátane dodatku č. 1 a 2 bude doplnený o ods. 22.v tomto znení: 
V súlade s § 22 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení bude Nájomca 
odpisovať vykonané technické zhodnotenie Predmetu nájmu vyššie ako 1 700 eur. 

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.2.2018 ostávajú nezmenené. 
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Účinnosť dodatku: od 01.07.2018.  
T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 

    JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 45 

K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 
Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatrenie č. 3/a, 3/b a3/c mesta Levoča na 
rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 46 

K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 
Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 

MZ schvaľuje zmenu účelu použitia dlhodobého úveru vo výške 7 613 eur na PD dom pre 
seniorov 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 47 

K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 
Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 

MZ  schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu – navýšenie o 5 500 eur  

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena po zmene 

kamerový systém 2 500   2 500 

Projektová dokumentácia 18 620   18 620 

Kostol sv. Jakuba - veža 11 000 10 890 21 890 

Kostol sv. Jakuba    20 000 20 000 

Košická ul. Č. 26 II. Etapa 28 000   28 000 

Prístupový chodník/schodisko Pod vinicou 16 000   16 000 

Štúrova ulica 34 227 -34 227 0 

Autobusové zastávky Lev. Lúky 4 820   4 820 

Príspevok pre TS 7 188   7 188 

odvodnenie cesty Ovocinárka ul. 4 000   4 000 
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rekonštrukcia chodníka veža baziliky sv. 
Jakuba 

5 000 
  5 000 

Havarijný stav - Závada 2 900   2 900 

Ruskinovská ulica (cesta, VO) 171 850 -23 850 148 000 

Modernizácia zberného dvora 7 461   7 461 

Príspevok pre TS 21 194 -1 995 19 199 

Príspevok pre TS Dendrologický plán 6 150   6 150 

Detské ihrisko Žihadielko 6 000   6 000 

Príspevok pre TS  64 300 2 124 66 424 

Transfer pre TS 19 500   19 500 

Futbalové šatne  117 899   117 899 

Príspevok pre MKS 5 000   5 000 

Príspevok pre TS 2 367 -129 2 238 

Spojovacia chodba MŠ G. Haina 25 000   25 000 

Oplotenie MŠ G. Haina 10 000   10 000 

ZŠ Kluberta telocvičňa 17 500   17 500 

MŠ Žel. riadok 3  elok. G. Haina 36 35 323   35 323 

ZŠ Francisciho    5 500 5 500 

dom pre seniorov   27 187 27 187 

Vnútrobloky 21 000   21 000 

 Spolu 664 799 5 500 670 299 

T: ihneď                                        Z:  Mgr.  Kamenický 

                             JUDr.  Babejová 

UZNESENIE č. 48 

K bodu: VZN mesta, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových  
vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 08.07.  
2018. 
 

Hl. za 15 proti  0 zdr 0  nehl 0 
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MZ berie na vedomie, že k VZN č. 6/2018, ktorým sa upravuje státie, parkovanie 
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte 
v dňoch 07.07. – 08.07. 2018 neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky. 
T: 07.07.2018 – 08.07.2018        Z: Ing. Pitoráková 
                         JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 49 

K bodu: VZN mesta, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových  
vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 08.07.  
2018. 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje VZN č.6/2018 ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie 
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 07.07. – 
08.07. 2018. 
T: 07.07.2018 – 08.07:2018        Z: Ing. Pitoráková 
                         JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 50 

K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022. Určenie  
volebných obvodov a počtu poslancov v nich. 
 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ určuje pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018  podľa ustanovenia § 11 
ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022 – 19 
(devätnásť). 

                        T : do 30. 06. 2018                                                                    Z:  Ing. Lisoňová 

                      JUDr. Babejová                                                                       
UZNESENIE č. 51 

K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022. Určenie  
volebných obvodov a počtu poslancov v nich. 
 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ  určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2018 až 2022 dva volebné obvody 
a počet poslancov v nich  podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov takto: 
1. volebný obvod - zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Baštová, Gustáva 
Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla, 
Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická, 
Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská, Za 
sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici, 
Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná, 
Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka, 
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Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká  – s počtom obyvateľov 6886, čomu 
zodpovedá 9 poslancov, 
 
2. volebný obvod – zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Gerlachovská, 
Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, 
Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska, Poľná, Potočná, Ruskinovská, 
Nový dvor, Jána Francisciho, Nad tehelňou, Jozefa Czauczika, Viktora Greschika, Kováčova 
vila, Levočské kúpele, Levočská Dolina, Závada, Levoča s. č. 2001, Levoča s. č. 2026, 
Levoča s. č. 2045, Odorica, Levočské Lúky – s počtom obyvateľov 7631, čomu zodpovedá 10 
poslancov.        

 T : do 30. 06. 2018                                                           Z:  Ing. Lisoňová 

                      JUDr. Babejová                                                                       
UZNESENIE č. 52 

K bodu: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie pred 
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 
 

Hl. za 16 proti  0 zdr 0  nehl 0 
MZ určuje pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 rozsah výkonu funkcie 
primátora mesta Levoča na celé funkčné obdobie volebného obdobia rokov 2018 až 2022 vo 
výške 100 %, čo zodpovedá plnému rozsahu výkonu funkcie. 
T : do 30. 06. 2018                                                                 Z:  Ing. Lisoňová 

                      JUDr. Babejová                                                                       
UZNESENIE č. 53 

K bodu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o  nenávratný  finančný príspevok na Slovenskú inovačnú 
a energetickú agentúru, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-
2018-39 na realizáciu projektu Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča, 
ktorý je realizovaný mestom Levoča. 

T: 30.06.2018         Z:JUDr. Babejová 
         Mgr.  Lazorová 
                                                        Mgr. Kamenický 
                                                         Mgr. Drahomirecký 
UZNESENIE č. 54 

K bodu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje finančné prostriedky  na  spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu 
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča vo výške maximálneho 
celkového spolufinancovanie projektu 5% ( 1300 EUR )  zo strany mesta Levoča z celkových 
oprávnených výdavkov  (26 000 EUR). 
T: 30.06.2018         Z:JUDr. Babejová 
         Mgr.  Lazorová 
                                                        Mgr. Kamenický 
                                                         Mgr. Drahomirecký 
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UZNESENIE č. 55 

K bodu: Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Levoča a mestom Krk 
(Chorvátsko) 

Hl. za 12  proti  0  zdr 0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi Mestom Levoča a Mestom Krk 
(Chorvátsko). 

T: 30.06.2018         Z: JUDr. Babejová 
         JUDr. Budziňáková 

             JUDr. Čechová 
                                                                       Mgr. Lazorová 

 
UZNESENIE č. 56 

K bodu: Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory 
cestovného ruchu 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja  na Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 
1, 813 70 Bratislava v rámci výzvy 1/SRR/2018 na realizáciu projektu  Akčný plán rozvoja 
okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory cestovného ruchu. 
T: 30.06.2018         Z: JUDr. Babejová 

         Mgr. Lazorová 
             Mgr. Kamenický 
                                                              
UZNESENIE č. 57 

K bodu: Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory 
cestovného ruchu 

Hl. za 12  proti 0  zdr 0  nehl 1 
MZ schvaľuje finančné prostriedky  na  spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu 
Akčný plán rozvoja okresu Levoča a realizácia aktivity v oblasti podpory cestovného 
ruchu vo výške maximálneho celkového spolufinancovanie projektu (10%) zo strany mesta 
Levoča z celkových oprávnených výdavkov. 
T: 30.06.2018         Z: JUDr. Babejová 

         Mgr. Lazorová 
             Mgr. Kamenický 
 
 
UZNESENIE č. 58 

K bodu: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 2018-2024 



23 

 

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 2018-2024 podľa 
predloženého návrhu. 
T: 30.06.2018          Z: JUDr. Babejová 

          RNDr. Gerčáková 
         
UZNESENIE č. 59 

               K bodu: Vyjadrenie súhlasu so zaradením Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, 
Probsnerova cesta 2, Levoča ako organizačnej zložky Spojenej školy 
internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča do  siete  škôl a školských 
zariadení  SR v  zmysle §  16,  ods.  1, písmeno k) zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a 
doplnkov. 

 
Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 

MZ vyjadruje súhlas so zaradením Základnej školy pri zdravotníckom 
zariadení,Probsnerova cesta 2, Levoča  ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej, 
Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča do  siete  škôl a školských zariadení  SR. 

T: jún 2018          Z: JUDr. Babejová 
         RNDr. Gerčáková 

UZNESENIE č. 60 

K bodu: Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2018 

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2018 
T: ihneď          Z: JUDr. Babejová 

           JUDr. Rusnáčiková 
 
Spracoval: Mgr. Kamil Tomaškovič 
V Levoči dňa  21.júna 2018 
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Interpelácie poslancov 

1. Interpelácia poslankyne Anny Kravecovej: 
- Mariánska hora – oplotky okolo Grekokatolíckej kaplnky v dostatočnej vzdialenosti – 

podávanie ofery a prijímania – obmedzený prístup pútnikov 
- Vznik sociálneho podniku – oprava a rekonštrukcia kult. Domu – Levočské Lúky- 

využitie Rómov a dlhodobo nezamestnaných pri stavebných prácach 
T: 31.12.2018       Z: JUDr. Babejová 
 

2. Interpelácia poslanca Ing. Jána Babeja 
- Požiadavka občanov na opravu chodníka na ul. V. Greshika. Pri oprave chodníkov 
na sídl. Západ sa na túto časť zabudlo.  
T: 31.7.2018       Z: Mgr. Minďaš 
 

3. Interpelácia poslanca Bc. Ľubomíra Komaru 
- Monitorovať detské ihrisko na sídl. pri Prameni 

T:31.12.2018       Z:Mgr. Novák 

 

 

 

 

 

JUDr. Lucia Babejová 
    Prednosta MsÚ 

 


