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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 28.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  12. júna 2018 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľka: Mgr. Dagmar Spišská 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková privítala všetkých poslancov,  
konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslancov Miroslava Dunčka a Mgr. 
Vladimíra Babeja a otvorila rokovanie. Prítomných oboznámila s  programom rokovania 
podľa pozvánky. Následne dala hlasovať o programe, určila za overovateľov zápisnice                       
p. Miroslava Čurillu a Bc. Ľubomíra Komaru, určila za zapisovateľku Mgr. Dagmar Spišskú.  

  
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR schvaľuje program rokovania MR . 
 T: ihneď        Z: JUDr. Budziňáková        

 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:   Overovatelia zápisnice 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice –Miroslav Čurilla, Bc. Ľubomír Komara 
T: ihneď          Z:JUDr.Budziňáková        
 

2. Kontrola plnenia uznesenia 
 
JUDr. Babejová –  predniesla vyhodnotenie plnenia uznesení z 27.zasadnutia MR, všetky  
splnené, ostatné uznesenia boli predmetom rokovania  MZ. 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za   proti   zdr  
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 27. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: zástupkyňa primátora mesta    
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3. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
Levoča, spol. s r.o. za rok 2017. 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Tancár - bližšie vysvetlil  
- máme kladný hospodársky výsledok 
- výnosy sú predovšetkým z ťažby dreva 
- vývoj poklesu tržieb a ťažby 
- odvody firmy do mesta sú na úrovni cca 10 mil. eur 
- sme v 5 stupni ochrany podobne ako Tatry, preto nemôžeme používať traktory, ale 

kone 
- obchod s drevom nemá veľmi pridanú hodnotu – je to ťažká práca 
- zaznamenali sme smrteľný úraz, práca je ťažká a riziková 
- intenzívne a zdarne obhospodarovaný les, ale po kalamitách 
- musíme ťažiť aj tenké drevo 
- stredná Európa zavalená kalamitným drevom 
- ťažíme smrek, jedľu, borovicu 
- ukončili sme 10 ročný plán hospodárenia 
- trápi nás štruktúra ťažby 
- problém robia listnaté stromy 
- ťažíme 98 % ihličnanov a len 2 % listnatých stromov 
- ľuďom sa snažíme zabezpečiť odbyt na palivo, predovšetkým ihličnaté 
- cielené hospodárenie bez zanedbania starostlivosti v lese, znižujeme náklady na 

chod firmy 
- to sa aj darí, upravujeme rozpočet tak, aby sme redukovali náklady 
- dotačná politika je zlá pre Lesy 
- jediný poľovný revír v Levočských lesoch 
- zver nám spôsobuje nemalé škody 
- potrebujeme viac poľovníkov, lebo zver škodí a migruje 
- po kalamite sa dvihla vegetácia 
- máme škody na poľnohospodárstve, ale škody sú aj na lesoch 
- potrebujeme kvalitného poľovníka, ale jeleň je drahý na odstrel 
- vykonala sa previerka certifikácie, ktorá sa koná približne každých 5 rokov 

a dodáva punc hospodárenia 
- Europrojekty – dlhodobo nedobytné pre firmy ako sme my, nie sme oprávnený 

uchádzač, hoci vyhláška platí stále rovnaká, my už nie sme oprávnený uchádzač 
v tejto dobe 

- extrémy počasia majú vplyv aj na lesy 
 

JUDr. Budziňáková – nie je možnosť navýšiť počet povolení na odstrel? 
 
Ing. Tancár – zver migruje, po kalamite sa zdvihla vegetácia a to spôsobilo nárast počtu 
jelenej zvery 
 
JUDr. Budziňáková 

- spoločnosť hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom 
- 70 000 eur z nájmu ročne odvádza spoločnosť mestu 
 

Bc. Komara - zalesňujeme bukom či dubom? 
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Ing. Tancár - dub nie je vhodný do našich podmienok, je to strom do teplých miest, napríklad 
v okolí Nitry 

- tu rastie pomaly, nemôže mať intenzitu ľudí 
- snažíme sa sadiť to, čo rastie 
- tu nebol ani buk, 30 % bukov sme vniesli my do lesa 
- príroda sa nedá úplne zmeniť 

 
p. Čurilla - sme spokojní s výsledkom hospodárenia? 
 
p. Lorko  - neviem o žiadnych výhradách 
         - skončila ťažba na Kováčovej víle? 
 
Ing. Tancár 

- áno, už skončila, riešime opravu ciest. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  - Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti    Lesy mesta Levoča, spol, s.r.o. za  
rok 2017. 
 
T:  ihneď          Z: Ing. Tancár 
               JUDr. Babejová 

 

4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná 
prevádzkareň, s.r.o. za rok 2017. 

        Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
        JUDr. Budziňáková ospravedlnila Mgr. Tomáša Cirbusa z dôvodu PN.   
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  - Stavebná prevádzkareň, s.r.o. 

Hl. za  4 proti  0 zdr   0 
 

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

 
5.   Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou 

Levoča, a. s. za rok 2017. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 

         JUDr. Budziňáková - bližšie vysvetlila 
- riaditeľ VNsP a.s. bude pozvaný na zasadnutie MZ.  

 
p. Čurilla - sme akcionári nemocnice, dať najavo, aby nás brali vážne, že sa zaujímame čo sa       
                 s nemocnicou deje 

- historicky dobré roky, nemocnica sa posunula 
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- dať najavo riaditeľovi VNsP a.s., aby jeho rozhodnutia boli štandardné, aby sme 
boli informovaní 

- vraj sa majú zlučovať oddelenia- zachytil som túto informáciu. 
 
JUDr. Budziňáková – ja o tejto zmene neviem. 
 
p. Čurilla – ja to mám v programe valného zhromaždenia, ale nemám k tomu materiál 
       -  mala by sa spojiť urológia a chirurgia aj s primárom a vrchnou sestrou 
       - musíme dať nesúhlasné stanovisko za mesto 
       - raj bude len jeden primár a jedna sestra, alebo brat. 
 
JUDr. Budziňáková – ja len viem, že sa zlúčia do jednej budovy. 
 
p. Čurilla  - ide sa zlučovať Urológia a Chirurgia – do jednej budovy aj organizačne 
        - na psychiatrickom oddelení je  problém so zamestnancom 
        - riaditeľ zrušil funkciu p. Slavomíra Čuja- chýbajúce vzdelanie, štatutár môže udeliť   
           výnimku 
       - nepokladám to za šťastné rozhodnutie. 
 
JUDr. Budziňáková 

- Slavomír Čuj nemá potrebnú kvalifikáciu, na post vedúcej sestry musí byť VŠ 
- prehovárali sme ho na školu pred 3 až 4 rokmi 
- ja už teraz nemôžem do toho zasahovať 
- námestníčka si spravila papiera aby to kryla 

 
p. Čurilla  
         - nedá sa ísť úplne v litere zákona 
         - psychiatria je problémové oddelenie 
         - treba dať najavo riaditeľovi, že nám to nie je jedno. 
 
JUDr. Budziňáková – prosila som riaditeľa, aby žiadali prevádzku LSPP 

- on mi poslal zápis z valného zhromaždenia, že sa nezapoja 
- teraz je do 31.8.2018 uzávierka na 2 kolo LSPP 
- vo štvrtok idem na stretnutie s lekármi LSPP 
- riaditeľ tvrdil, že urológia a chirurgia sú v strate, po presťahovaní sa strata ešte viac 

prehĺbi 
- odchádza primár z chirurgie a tiež MUDr. Strelka, či má na ich miesta náhradu 
- riaditeľ povedal, že nie je na ich miesto neho náhrada 
- ja som chcela, aby sme podali výzvu na centrá integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, z ich strany však  nie je záujem  
- 2 kolo LSPP – sme na mape, niektoré mestá odstúpili , tým pádom máme možnosť 

tam byť  
- žiadosť by sme podali my, spolufinancovať by to mala  nemocnica.  
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 

a.s. 
Hl. za  4 proti  0 zdr   0 

 
MR berie na vedomie Správu o hospodárení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. za  
rok 2017. 
T:  ihneď          Z: MUDr. Tekáč, MPH 
                JUDr. Babejová 
 

6. Nakladanie s majetkom mesta. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 
 

6.1 Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta Levoča 
JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

 
MR odporúča MZ schváliť 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 
6.2 Kúpa nehnuteľnosti 

JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 
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UZNESENIE č. 9  
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr   0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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. 10 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

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

 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0  zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť MZ 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 

 
p. Lorko  - kde pôjde cesta a kde je hranica, kde si budujú cestu ľudia? 
 
JUDr. Gálliková  - naznačila kde je mesto vlastníkom v rámci I. etapy, budú to 3. Etapy. 

 
p. Lorko  - mal by to  vysporiadať p. Orinčák, mesto by si nemalo brať tieto veci na seba. 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  4   proti  0  zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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: ............, SR, pre 
mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2.  
T: 30.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
6.3 Predaj nehnuteľnosti 
 
JUDr. Galliková - p. Lesňák chce realizovať stavbu rodinného domu.  

- chce kúpiť pozemok od mesta, ktorý mesto nepotrebuje 
 
p. Lorko - Je ešte nejaká naša parcela medzi kynologickým klubom a p. Lesňákom 
 
JUDr. Gálliková 

- nie, nie je. 

 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4   proti  0  zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 
JUDr. Gálliková 

- p. Šimonič chce kúpiť pozemok 3 m/2 na účel kúpeľne 
 
JUDr. Budziňáková 

- nie je dobré mať veľa vlastníkov na malom pozemku 
 

p. Čurilla 
- chce pri  bytovom dome  3 m/2 na kúpeľňu ? 
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UZNESENIE č. 14 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 0  zdr 4  = neschválené 
 

MR neodporúča MZ schváliť 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. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  0 zdr  4= neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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. 16 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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: ..............,                     
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 
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UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj pozemku  nachádzajúceho sa 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,  pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré 
boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 14 z 37. zasadnutia MZ konaného dňa 26.04.2018 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci jún 
2018; 
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 4  proti 0  zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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  pre ................, za kúpnu cenu .............., v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
              JUDr. Babejová 

 
JUDr. Budziňáková – osobne nie som preto, aby sme znižovali cenu 

- skôr nechať a žiadať o úver zo ŠFRB 

 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj nehnuteľností,  nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra 
Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. 
a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2,  t. č. zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,  pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 7 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 
17.07.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej 
tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci máj a jún 
2018; 
T: 31.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľností 
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Hl. za 4  proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, na Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 891 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  pre ................, za 
kúpnu cenu .............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení;   
T: 31.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
              JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4   proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  na  nehnuteľnostiach, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, na Námestí Majstra Pavla a to: stavbe 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 predkupné právo ako vecné právo v zmysle ustanovenia § 603, ods. 2 Občianskeho 
zákonníka v platnom znení pre Mesto Levoča, IČO 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra 
Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča v súlade s ustanovením § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0  zdr  0 
 

MR odporúča MZ zrušiť 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 nehnuteľností 

Hl. za  4   proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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, 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 
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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 nehnuteľností 

Hl. za 4  proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 ................. 
a 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 nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

 
MR odporúča MZ schváliť 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, 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 ..........., 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný prístavbou k domu s. č. 1709 
v spoluvlastníctve kupujúcich.   
T: 31.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 26 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 - 
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GEODET, IČO: 34803637, 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, 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 

 
6.4 Predaj hnuteľného majetku 

JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  4   proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; vek: 15 rokov; 
farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy 
spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 19 z 34. zasadnutia 
MZ konaného dňa 15.02.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači 
v mesiaci máj a jún 2018. 
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 28 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 4  proti  0 zdr  0 
 

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

JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
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MR odporúča MZ zrušiť 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 
6.6 Zriadenie vecného bremena 

JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  3 proti  0 zdr  1 = neschválené  
 

MR neodporúča MZ schváliť 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. 31 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  3  proti   0 zdr  11 = neschválené 
 

 
MR neodporúča MZ schváliť 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: 
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- 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 
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. 32 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  3 proti  0 zdr  1 = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
6.7 Bezodplatný prevod pozemkov 

JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 33 
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 
6.8 Zverenie majetku do správy 

JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 
 

 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4  proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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; 
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do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za 4  proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 
6.9 Prenájom pozemkov 

 
JUDr. Gálliková 
- p. Iľašovi klopú vandali na okná, preto chce oplotenie okolo okien  

 
JUDr. Budziňáková 
- aby sa nám nerozmohlo, kvôli záhradkám  

 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za 4  proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 ................, Levoča, 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 
JUDr. Galliková – p. Jadviš tam chce dať pieskovisko a kvety. 

p. Lorko -  nemôžeme dať preč lavičky. 

 JUDr. Budziňáková - nemali by sme to oplocovať, v uznesení sa píše aj o oplotení, ale p. 
Jadviš je v inej situácií ako p. Iľaš. 
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UZNESENIE č. 37 
K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za  0 proti  0 zdr  4 = neschválené 
 

MR neodporúča MZ schváliť 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 .................., Levoča, 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 
 

 
JUDr. Budziňáková - na komisii sme súhlasili s prenájmom 
- ale to, že preberieme osvetlenie a aj zaplatíme vecné bremeno, s tým sme nesúhlasili 
- preto navrhujeme bezodplatne. 

 
p. Čurilla - p. Gaduš je zvláštny prípad, dokáže sa vysporiadať aj s vecami, čo už iní nie  
     - proti logike, aby verejné osvetlenie šlo do našej správy za odplatu. 
 
JUDr. Budziňáková - pozemky medzi domami nebudú v našom vlastníctve, my by sme platili 
elektriku aj vecné bremeno 
- bude tam viacero problémov, podmýva sa kopec. 

 
UZNESENIE č.38  
K bodu: Prenájom pozemkov 

Hl. za  4 proti   0 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť 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: ..............., Levoča (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 
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- 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 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 
6.10 Zápočet pohľadávok 
JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Pavlínou Turtákovou, bytom ................ tak, že  preplatok na 
službách za rok 2017 vo výške 62,18 eur z adresy Levočské Lúky č. 26/6, Levoča sa časť 
započíta na úhradu nedoplatku za služby spojené s bývaním za rok 2002 vo výške  47,28 eur 
za byt na adrese Pod vinicou č. 53, Levoča a časť sa započíta na úhrady faktúry č. 
8912800015 vo výške 14,90 eur (drobná oprava v byte) za nájomný byt na adrese Levočské 
Lúky č. 26, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4   proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Alenou Čonkovou s manž., bytom ...................,  tak, že  preplatok 
na službách za rok 2017 vo výške 3,94 eur z adresy Levočské Lúky č. 27/3, Levoča sa 
započíta na úhradu nedoplatku za nájomné za rok 2004 vo výške  3,94 eur za byt na adrese 
Košická č. 4, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 41 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za 4  proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Agnesou Holubovou, bytom ....................., tak, že  preplatok na 
službách za rok 2017 vo výške 16,45 eur z adresy Levočské Lúky č. 25/1, Levoča sa započíta 
na úhradu nedoplatku za nájomné (rok 2001)  vo výške  16,45 eur za byt na adrese Nad 
tehelňou  č. 43, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4  proti 0  zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Mariánom Pollákom, bytom .....................,  tak, že  preplatok na 
službách za rok 2017 vo výške 23,66 eur z adresy Železničný riadok č. 23/21, Levoča sa 
započíta na úhradu poplatku z omeškania z nájomného za rok 2017 vo výške 23,66 eur za byt 
na adrese Železničný riadok  č. 23/21, Levoča. 

T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za 4   proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Ivetou Kokyovou, bytom ....................,  tak, že  preplatok na 
službách za rok 2017 vo výške 7,54 eur z adresy Železničný riadok č. 23/3, Levoča sa 
započíta na úhradu poplatku z omeškania z nájomného za rok 2017  vo výške 7,54 eur za byt 
na adrese Železničný riadok č. 23/3, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za   proti   zdr 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Jolanou Kalejovou., bytom ........................, tak, že  preplatok na 
službách za rok 2017 vo výške 7,54 eur z adresy Železničný riadok č. 23/18, Levoča sa 
započíta na úhradu poplatku z omeškania z nájomného za rok 2017 vo výške 7,54 eur za byt 
na adrese Železničný riadok č. 23/18, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 45 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za   proti   zdr 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Annou Sipkovou s manž., bytom ..... tak, že  preplatok na službách 
za rok 2017 vo výške 147,43 eur z adresy Železničný riadok č. 23/14, Levoča sa započíta 
časť na úhradu faktúry č. 8917800036 vo výške 3,49 eur, časť na úhradu faktúry č. 
8916800011 vo výške 62,50 eur (drobná oprava v nájomnom byte) a časť na úhradu poplatku 
z omeškania z nájomného za rok 2017 vo výške 81,44 eur za byt na adrese Železničný riadok   
č. 23/14, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Zuzanou Polákovou (byt p. Babičová Amália), bytom....... tak, že  
preplatok na službách za rok 2017 vo výške 3,49 eur z adresy Železničný riadok č. 23/30, 
Levoča sa započíta na úhradu faktúry č. 8916800037 (drobná oprava v nájomnom byte) vo 
výške 3,49 eur za byt na adrese Železničný riadok č. 23/30, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za 4  proti  0 zdr   0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Darinou Bangovou, bytom ............ tak, že preplatok na službách 
za rok 2017 vo výške 10,41 eur z adresy Námestie Majstra Pavla č. 47,  Levoča sa započíta 
na úhradu nedoplatku z vyúčtovania služieb za rok 2017 vo výške 10,41 eur za byt na adrese 
Kláštorská č. 20, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Jozefom Šimoničom s manž., bytom ...............,  tak, že  preplatok 
na službách za rok 2017 vo výške 44,04 eur z adresy Levočské Lúky č. 28/3, Levoča sa 
započíta časť na úhradu faktúry č. 8915600092 vo výške 30,00 eur (drobná oprava 
v nájomnom byte) a časť na úhradu poplatku z omeškania z nájomného za rok 2016, 2017 vo 
výške 14,04 za byt na adrese Levočské Lúky  č. 28/3, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
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             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4  proti  0  zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Janou Čonkovou, bytom ...................., Levoča tak, že  preplatok 
na službách za rok 2017 vo výške 13,17 eur z adresy Železničný riadok č. 23/33, Levoča sa 
započíta na úhradu súdneho poplatku (rozsudok súdu o vyprataní bytu)  vo výške 13,17 eur za 
byt na adrese Železničný riadok č. 23/33, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zápočet pohľadávok 

Hl. za  4 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť jednostranné započítanie pohľadávok 
medzi mestom Levoča a p. Emilom Dudušom s manž., bytom .............. tak, že  preplatok na 
službách za rok 2017 vo výške 58,30 eur z adresy Železničný riadok č. 23/38, Levoča sa 
započíta časť na úhradu faktúry č. 8917800065 vo výške 47,49 eur a časť na úhradu faktúry č. 
8916800066 vo výške 10,81eur (drobná oprava v nájomnom byte) za byt na adrese 
Železničný riadok č. 23/38, Levoča. 
T: 31.08.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 

 
6.11 Podnájom bytov 

 
JUDr. Budziňáková – neodporúčame to schváliť 

- nedá sa zamedziť a overiť, či vezmú finančnú odplatu za užívanie bytu 
- keď byt nepotrebujú, chceme aby ho vrátili 
- potrebujeme priestory na zariadenie pre seniorov, preto potrebujeme vypratať byty 

z Kláštorskej č. 20 
- chceli by predať aspoň zariadenie z bytov, môžu to ponúknuť tomu, čo byt dostane, 

ale nie je správne, aby oni rozhodovali, kto dostane náš byt 
 

JUDr. Galliková - nevyužívajú ho, lebo sú v zahraničí, ale ani nechcú o neho prísť 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Podnájom bytu 

Hl. za  0 proti  1 zdr3=neschválené 
 

MR neodporúča zástupkyni primátora mesta udeliť súhlas, aby p. Estera Holubová 
s manž., obaja bytom ......................, ako nájomcovia bytu dali do podnájmu byt č. 20 
nachádzajúci sa na 3. poschodí  bytového domu, súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok č. 
23, Levoča  p. Róbertovi Čonkovi, nar. ................., trvale bytom ...................., Levoča 
s manželkou Vierou Čonkovou, nar.................., trvale bytom ..................., za podnájomné 
maximálne vo výške nájomného, za podmienky doručenia podnájomnej zmluvy do 15 dní od 
jej podpisu zmluvnými stranami Mestu Levoča a maximálne na čas zhodný s dobou nájmu. 
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T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Podnájom bytu 

Hl. za  0 proti 1  zdr3= neschválené 
 
MR neodporúča zástupkyni primátora mesta udeliť súhlas, aby p. Jana Polláková, nar. 
.................., trvale bytom ......................., Levoča, ako nájomca bytu dala do podnájmu byt č. 
17, nachádzajúci sa na 2. poschodí  bytového domu, súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok 
č. 23, Levoča p. Jaroslavovi Pollákovi, nar. ....................... s družkou Sandrou Kokyovou, 
nar................, obaja trvale bytom ......................, Levoča, za podnájomné maximálne vo výške 
nájomného, za podmienky doručenia podnájomnej zmluvy do 15 dní od jej podpisu 
zmluvnými stranami Mestu Levoča a maximálne na čas zhodný s dobou nájmu. 
T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Babejová 

 
6.12 Ukončenie nájmu nebytových priestorov a nájom nebytových priestorov 
JUDr. Gálliková bližšie vysvetlila. 

 
JUDr. Budziňáková – my sme schválili na poslednom MZ výstavbu novej dobrovoľnej 
hasičskej stanice 

- DHZ musí mať garáž, aby mohli žiadať dotáciu. 
 
Bc. Komara 

- budú DHZ platiť nájom ? 
 

JUDr. Budziňáková 

- dostanú peniaze vo forme dotácie na platby. 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Ukončenie nájmu nebytových priestorov 

Hl. za 4  proti  0 zdr0 
 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť ukončenie Zmluvy č. 
30542/SMM/09/39 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.10.2009, nachádzajúci sa na 
adrese Železničný riadok č. 23 (garáž) v Levoči uzatvorenej medzi Stavebnou prevádzkárňou, 
s.r.o., IČO: 36451975 so sídlom Probstnerova cesta 9, Levoča ako nájomcom a Mestom 
Levoča ako prenajímateľom, dohodou k 30.06.2018.  
T: 30.06.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
             JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  4 proti  0 zdr0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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zástupcom ZO 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 

 
6.13 Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
JUDr.  Budziňáková - zmeniť v žiadosti Čajovňa namiesto Pohostinstva 
 
p. Čurilla – manažovanie našich priestorov stojí cca 20 tis. eur? 
 
JUDr. Gálliková 

- je potrebné vymeniť vzduchotechniku, plánuje sa rozsiahla rekonštrukcia, 
elektroinštalácia. 

- návratnosť je minimálne za 4 roky. 
 
p. Čurilla  -  je tam dôležité rozhodnutie hygieny 
     - ekonomicky mi to veľmi nevychádza, preveriť , v akom sú stave 
     - mal by si to zrekonštruovať nájomca 
     - nájomca je vždy vo výhode oproti vlastníkovi, navrhujem aj pozrieť iné zmluvy s  
nájomcami v iných mestských priestoroch.  
 
p. Lorko 
- navrhujem to zazmluvniť minimálne na 4 roky. 
 
JUDr. Budziňáková – môžeme, ale keď prestane platiť, nič s tým nespravíme 
ani ja s tým nie som stotožnená, ale vyšlo to ako návrh z oddelenia, je to ich iniciatíva 

- Chceli by sme aj klub pre mladých, s tým aby v niečom pomohli aj rodičia (maľovanie 
stien, pomocné stavebné práce atď..) 

 
p. Lorko - odkomunikovať to s hygienou, aby neboli zbytočné investície. 
Bc. Komara  - schváliť čajovňu, inak to hygiena neschváli, ako sa kategorizuje pohostinstvo? 

 
P. Čurilla - dôležité je vyjadrenie hygieny 
      - podľa dnešných noriem, je to nevhodný priestor pre reštauráciu. 
 
p. Lorko - nedávať účel do podmienok súťaže a vybrať z ponúk účel. 
 
JUDr. Budziňáková – zmeníme účel nájmu na kaviareň a čajovňu 

- zazmluvniť nájomcu, aspoň na 4 roky bez možnosti ukončenia zmluvy. 

 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  0 proti  0 zdr 4= neschválené 
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MR neodporúča MZ schváliť 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   : kaviareň, čajovňa, reštaurácia  
b) minimálna výška nájomného : 52,50 euro/m2/rok  
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 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. 55 
K bodu: Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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: 
m) účel nájmu   : neurčený 
n) minimálna výška nájomného : 52,50 euro/m2/rok  
o) doba nájmu   : minimálne 4 roky 
p) výpovedná lehota  : tri mesiace 
q) 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; 

r) 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; 

s) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
t) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou  na súťaži; 
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u) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov 
len so súhlasom mesta; 

v) 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; 

w) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy; 
x) 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 

 
6.14 Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – JUH /vyhlásenie VOS/ súťaže 

 
JUDr. Papcun a JUDr. Galliková – bližšie vysvetlili.  
 
JUDr. Budziňáková – firma Helske požiadala mesto o prenájom ďalšieho pozemku. 
 
JUDr. Papcun – Helske požiadala o prenájom ďalších pozemkov 7.6.2018 

- mesto však vyhlási verejnú obchodnú súťaž na ostatné voľné pozemky v areáli, kde sa 
môže prihlásiť aj firma Helske 

- podmienky prenájmu sú v prílohe materiálu 
- nie na celej výmere sa dá stavať, lebo sú tam inžinierske sieťe a ochranné pásma 
- s ostávajúcimi pozemkami musíme narábať podľa počtu pracovných miest, keďže 

potrebujeme merateľné ukazovatele kvôli počtu pracovných miest.  
 

p. Lorko – to územie od cesty smerom k hale firmy Levotec, tak chce firma Helske celú tú 
časť? 
 
JUDr. Papcun – áno, plánujú jednu veľkú a jednu malú halu, kde bude showroom a podobne.  
 
p. Čurilla – a pozemok smerom hore nechcú? 
      - ten, keď nám ostane, tak je nanič.  
 
JUDr. Budziňáková – firma chce postaviť novú halu, kde by vyrábali hračky a topánky, teda 
úplne iné, ako v tých halách, ktoré stavajú teraz 

- firma chce spolu 4 haly, 2 haly na sadrokartón a omietky a ostatné na hračky 
a topánky a showroom. 

 
JUDr. Papcun – z toho, čo sa ponúka, trošku viac ako polovica využiteľná kvôli inžinierskym 
sieťam a ochranným pásmam.  
 
JUDr. Budziňáková – mesto vyhlasuje verejnú súťaž hlavne z toho dôvodu, aby sa nás 
z agentúry SARIO nepýtali, že prečo sme to dali rovno investorom 

- oni sú skupina, ktorá má viac zamestnancov, plánujú 160 zamestnancov plánujú, ale 
reálne tam 500 zamestnancov nikdy nebude.  

 
p. Čurilla – za plotom je kto vlastníkom pozemku? 
 
JUDr. Papcun – spoločnosť Realit, nechávajú si to ako strategický pozemok.  
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JUDr. Budziňáková – konateľ firmy p. Pavlanský je Levočan, vysvetlil, že sú v príbuzenskom 
pomere s firmou Rochero, pozemok si nechávajú zatiaľ v zálohe.  
 
JUDr. Papcun – je to holandská firma, ktorá sa zaoberá výrobou autobusov.  
 
p. Čurilla – nevie, ako sú na tom kapacitne so sieťami.  
 
JUDr. Papcun – už firma Helske potrebuje rozšíriť elektrickú energiu. 
 
JUDr. Budziňáková – problém môže byť s vodou, ostatné kapacitne nie 

- firma Helske potrebuje novú trafostanicu, dajú si ju na vlastné náklady 
- teraz sme pripravili súťaž tak, že ten nový nájomca si je vedomý, aká je kapacita 

a následne si musí nájomca navýšiť trafostanicu a financovať to 
- firma Helske chce už teraz realizovať archeologický výskum za tie dva mesiace, kým 

bude vyhlásená obchodná verejná súťaž 
- ak by náhodou v súťaži neprešli, dohodnú sa na predaji novému nájomcovi.  

 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže): 

Hl. za  4 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 
 
6.15. Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 
JUDr. Papcun – bližšie vysvetlil.  

- všetci operátori pôjdu spolu do jedného výkopu aspoň tam, kde majú spoločnú trasu 
- mesto s nimi uzatvorí zmluvu, ktorá bude podkladom k vydaniu územného 

rozhodnutia 
- stavba by mala byť zrealizovaná do 31.12.2019 
- v uznesení sú len podstatné náležitosti, zmluva je podrobnejšia 
- inšpirovali sme sa mestami Košice, Bratislava.  

 
p. Čurilla – rozkopú opäť ulicu Štúrovu? 
 
JUDr. Budziňáková – len v zelenom pásme a ak v chodníku, tak ho dajú do pôvodného stavu, 
určite nie cestu.  
 
JUDr. Papcun – chodník musia dať do pôvodného stavu a cestu budú robiť pretlakom.  
 
JUDr. Budziňáková – ulice Ruskinovskú a Za sédriou sa už snažíme robiť tak, že pri 
vykopaní budú uložené chráničky do zeme. 
 
JUDr. Papcun – zložitá diskusia s operátormi, odvolávajú sa na verený záujem 
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- my sme ich dostali za jeden stôl, lebo potrebujeme mať kontrolu nad tým, kedy a kde 
budú kopať.  

 
JUDr. Budziňáková – my chceme, aby realizovali optickú sieť a káble, ale chceme mať nad 
tým kontrolu.  
 
JUDr. Papcun – chceme porealizačné zamerania tak, aby sme presne vedeli, že kde sú optické 
káble uložené 

- to sú naše podmienky, ešte to pôjde im na pripomienkovanie, očakávam tvrdú diskusiu 
z ich strany 

- investori si vysvetľujú verejný záujem inak ako my 
- snažíme sa ich spojiť, ísť aj do miest, ktoré nie sú pokryté, ale len Telecom prejavil 

záujem 
- spoločnosť Antik a Swan rovno prezentovali, že majú záujem len o sídliská.  

 
p. Lorko – je možnosť, že jeden od druhého kúpi kábel? 
 
JUDr. Papcun – áno, my berieme poplatok len za zásah do pozemku. 
 
JUDr. Budziňáková – my sa snažíme, aby nebolo opakovane rozkopávané mesto 

- upozornila som ich, že nebudú môcť kopať najbližších 5 rokov.  
 

JUDr. Papcun – zákon o elektronických službách je lobingový pre Telecom 
- podľa nich je verejný záujem skoro všetko.  

 
p. Lorko –dajme si tam aj my jednu chráničku. 
 
JUDr. Budziňáková – dali sme to do podmienok zmluvy.  
 
p. Lorko – je možné, že to, čo majú uložené, bude aj zakreslené? 
 
JUDr. Budziňáková – asi nie, ale možno ich život donúti, tak si teraz dáva VSD zapisovať 
všetko.  
 
 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

Hl. za 4  proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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 
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 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. Papcun 
            JUDr. Babejová 
 
6/16 Dodatok ku kúpnej zmluve AZOR, s.r.o. 
 
JUDr. Papcun – bližšie vysvetlil.  
 
JUDr. Budziňáková – p. Zoričák je na dovolenke, p. Kalakaj nie je plne kompetentný 
v rozhodovaní 

- čakáme , kedy sa ozve p. Zoričák.  
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JUDr. Papcun – ak bude potrebné, tak príde pán Zoričák aj na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

- my predkladáme návrh zmluvy, ktorý pôjde im na pripomienkovanie.  
 
UZNESENIE č. 59 

K bodu: Dodatok ku kúpnej zmluve AZOR, s.r.o. : 
Hl. za  3 proti  0 zdr 1=neschválené 
 
 

MR neodporúča MZ schváliť uzavretie dodatku ku Kúpnej zmluve č. 4263/2017/OM/9 
a zmluve o predkupnom práve a o budúcom zriadení záložného práva uzavretej dňa 
02.03.2017 medzi mestom Levoča ako predávajúcim a spoločnosťou AZOR, s. r. o., IČO: 
31 678 769, so sídlom Scherffelova 38, Poprad (ďalej len „spoločnosť AZOR“)  
ako kupujúcim v zmysle ktorého: 
- článok V., ods. 5 Zmluvy, ktorý znie: 

„Kúpna cena je splatná do 2 rokov odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť územné 
rozhodnutie podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy“; 
bude nahradený článkom v tomto znení: 
„Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu uvedenú v ods. 1. tohto článku 
Zmluvy v dvoch častiach nasledovne: 
a) prvú časť Kúpnej ceny v sume 150 000,- EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur) 
zaplatí Kupujúci bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov v prospech účtu 
Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v lehote do 02.09.2018, 
b) druhú časť Kúpnej ceny v sume 435 930,-EUR (slovom: 
štyristotridsaťpäťtisícdeväťstotridsať eur) zaplatí Kupujúci bezhotovostným 
prevodom peňažných prostriedkov v prospech účtu Predávajúceho uvedeného 
v záhlaví tejto Zmluvy v lehote do 02.09.2020.“ 
 
- článok VI., ods. 7 Zmluvy, ktorý znie: 
„Ak do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nenadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy, Predávajúci je 
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; toto právo však môže využiť najneskôr do 
nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy. 
Doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy sa táto Zmluva ruší od 
počiatku. Predávajúci túto skutočnosť oznámi príslušnému okresnému úradu, 
katastrálnemu odboru a požiada ho o vyznačenie Predávajúceho ako pôvodného vlastníka 
do príslušného listu vlastníctva, s čím obe Zmluvné strany výslovne súhlasia. Zmluvné 
strany sú zároveň povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia podľa tejto Zmluvy.“ 
bude nahradený článkom v tomto znení: 
„Ak do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nenadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy, Predávajúci je 
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; toto právo však môže využiť najneskôr do 
nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy. 
Doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy sa táto Zmluva ruší od 
počiatku. Predávajúci túto skutočnosť oznámi príslušnému okresnému úradu, 
katastrálnemu odboru a požiada ho o vyznačenie Predávajúceho ako pôvodného 
vlastníka do príslušného listu vlastníctva, s čím obe Zmluvné strany výslovne 
súhlasia. Zmluvné strany sú zároveň povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia 
podľa tejto Zmluvy.“ 
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- článok VI., bude doplnený o ods. 8 a 9 v tomto znení: 
8. „Ak do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nenadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy, Kupujúci je 
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; toto právo však môže využiť najneskôr do 
nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy. 
Doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy sa táto Zmluva ruší od 
počiatku. Predávajúci túto skutočnosť oznámi príslušnému okresnému úradu, 
katastrálnemu odboru a požiada ho o vyznačenie Predávajúceho ako pôvodného 
vlastníka do príslušného listu vlastníctva, s čím obe Zmluvné strany výslovne 
súhlasia. Zmluvné strany sú zároveň povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia 
podľa tejto Zmluvy.“ 
 
9. „Pre prípad zániku zmluvy spôsobom, uvedeným v ods. 7 alebo 8. sa zmluvné 
strany dohodli, že kupujúci prevedie na predávajúceho bezplatne vlastníctvo všetkej 
vlastnej projektovej dokumentácie k technickej vybavenosti „IBV Plantáž“ a postúpi 
práva z nej a z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy na Mesto 
Levoča ku dňu odstúpenia.“ 
 
- článok VII., ods. 6 Zmluvy, bude znieť: 
„Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu prvú 
časť Kúpnej ceny vo výške 150 000,- EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur) pred 
zápisom geometrického plánu podľa odseku 2. tohto článku do katastra 
nehnuteľností predkupné právo v prospech Predávajúceho na samostatné parcely 
tvoriace prvú etapu výstavby Technickej vybavenosti nevznikne a Zmluvné strany 
nezriadia záložné právo na tie samostatné parcely tvoriace prvú etapu výstavby 
Technickej vybavenosti, ktoré svojou výmerou zodpovedajú prvej časti Kúpnej ceny. 
Výber týchto samostatných parciel v rámci prvej etapy výstavby Technickej 
vybavenosti patrí Kupujúcemu“.   
- doterajší ods. 6 článku VII. Zmluvy sa označí ako ods. 7 článku VII. Zmluvy. 
T: 31.12.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
            JUDr. Papcun 
            JUDr. Babejová 
 

 

7. Zmena rozpočtu č. 3 
 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 

     Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
- rozpočet bežných príjmov sa navyšuje o 71 631 eur. Najvýznamnejšie sa upravuje 

príjem z podielových daní a to o 44 731 eur. Dôvod je príjem z ročného zúčtovania vo 
výške 58 287 eur a pozitívny vývoj k 31.05.2018. 

- bežné výdavky navyšujeme o 6000 eur na spolufinancovanie projektu a 2 500 na 
partnerské mestá. Ďalšie navýšenie vo výške 15 929 je na komunitné centrum. 

- navýšenie kapitálových príjmov o 2500 eur je za dar na vyvolávací systém 
a znižujeme príjem z grantu na MŠ Žel. riadok o 35 323 eur 

- rozpočet kapitálových výdavkov je upravený podľa výsledkov VO a navýšený na 
spolufinancovanie projektov Obnov si svoj dom. Najvýznamnejšia úprava sa týka 
Zariadenia pre seniorov a to navýšenie o 64 320 eur   
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- príjmové finančné operácie navyšujeme  o 51 814 eur. Zmena použitia investičného 
fondu (navýšenie) je vo výške 5 500 eur pre ZŠ Francisciho. výdavkové finančné 
operácie sú bez zmeny. 

- mení a účel použitia dlhodobého úveru. 7 613 eur bude použitých na zariadenie pre 
seniorov.  

- navyšovať podielové dane ku polroku je neštandardné 
- Prognóza podielových daní je cca 120 tis. eur 
- ZMOS má optimistické prognózy, čo sa týka podielových daní, nám to až tak 

nevychádza. 
 

JUDr. Budziňáková – keď sa zrealizuje projekt prestavby veže v bazilike sv. Jakuba, 
predpokladala som, že sa tam presťahuje aj informačná kancelária 

- vraj nie, lebo sú to studené kamenné priestory 
- p. Stanko z odd. IČ, ÚP a Ž prepočítal, že náklady na kúrenie by predstavovali 2 tis. 

eur ročne 
- v projekte sa nepočítalo s elektroinštaláciou, preto navýšenie finančných prostriedkov 
- vyhrievacie telesá majú byť elektrické, informačný panel elektrický, z dôvodu, že je 

priestor vlhký, môže elektroinštalácia odchádzať 
- ten projekt je z program Interreg, ak by sme ho nezrealizovali,  my, padlo by aj 

poľskej strane, preto by sme mali ďalej pokračovať. 
 

p. Čurilla – mediálne výstupy boli veľké 
- nikdy sa nepočítalo, že tam bude informačná kancelária 
- treba to dokončiť, ale je potrebné nájsť aj finančné prostriedky na 

rekonštrukciu informačnej kancelárie v kine 
- určite nie tak, aby sa presťahovali tam. 

 
JUDr. Budziňáková – v projekte nie sú nacenené práce, len tovary. 

 
p. Čurilla – kto robil ten projekt? 

 
JUDr. Budziňáková – pani Hollová 

- kolega hovoril, že spraví verejné obstarávanie tak, aby v tom boli zahrnuté aj práce 
- ak by bolo možné, skúsime potom navrhnúť výstupy na vežu aj v zimnom období, 

teda celoročne 
- oddelenie IČ, ÚPaŽP neobjednávalo tento projekt, ani o tom nevedeli 
- stalo sa, je to tak, už to nezmeníme 
- ak schválime navýšenie rozpočtu, pustíme sa do verejného obstarávania.  

 
Mgr. Kamenický – pokračoval v bližšom vysvetlení predloženej úpravy rozpočtu.  

 
JUDr. Budziňáková – potrebujeme peniaze aj pre ZŠ Kluberta 

- ZŠ dostala dotáciu 90 tis. eur na opravu elektroinštalácie v telocvični 
- telocvičňa bola zateplená sadrokartónom 
- teraz sa zistilo, že pod tým obkladom je pleseň 
- preto je potrebné spraviť nové omietky, budú to práce naviac, cca 20 tis. eur a ďalšie 

práce na sanitách 
- škola bude niečo financovať aj z vlastných zdrojov 
- ďalšie finančné prostriedky budeme potrebovať na vypracovanie Akčného plánu málo 

rozvinutých okresov 
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- prednostka okresného úradu zvolala 1. zasadnutie dotknutých strán – starostov, škôl 
a iných subjektov 

- na tejto porade splnomocnenec vlády SR p. Marcinčin odprezentoval zámery 
- potom bola predložená výzva, do ktorej sa môžu zapojiť mestá, obce a vyššie územné 

celky a čerpať dotácie na vypracovanie akčného plánu 
- maximálnu sumu môžeme žiadať do výšky 50 tis. eur, spolufinancovanie je 10% 
- včera som telefonovala s p. Marcinčinom, koľko môže stáť takýto plán, hovoril, že je 

možnosť získať finančné prostriedky aj na kapitálové výdavky, lebo to umožňuje 
výzva 

- z týchto finančných prostriedkov by sa potom riešila elektroinštalácia vo veži 
- uzávierka na podanie žiadostí je 20.6.2018, teda ešte pred konaním MZ, materiál 

predložíme na zasadnutie MZ.  
 
p. Čurilla – rekonštrukcia ul. Štúrovej je ukončená? 
 
JUDr. Budziňáková – zápis je ukončený, vytknú sa vady sieťového rozpadu 

- Firma Eurovia tvrdí, že to nie je ich vina, lebo my sme nemali v projektovej 
dokumentácii podložie, len frézovanie a asfaltovanie 

- vady budú vytknuté 
- navrhol, že dajú na povrch tejto komunikácie zrnitý koberec o hrúbke cca 8 mm 

o životnosti 2 roky, ale ani ten nedotiahne až ku krajom, k obrubníku 
- bojím sa, že tam bude stáť v zime voda a ešte sa ten stav zhorší 
- aj Ing. Feledelem povedal, že tie záplaty, ktoré sú tam teraz vyzerajú zle, ale sú 

kvalitne spravené 
- takže obidve strany navrhli počkať, čo urobí zima s touto komunikáciou 
- tá vrstva nového asfaltu stojí 16 tis. eur, polovicu sumy by dala Eurovia a druhú 

polovicu mesto, celkom nový asfalt by vyšiel cca 60 tis. eur.  
 
p. Čurilla – ale veď firma Arprog tam robila na jeseň nejaký výkop. 
 
JUDr. Budziňáková – išlo o nové vodovodné prípojky.  
 
p. Čurilla – áno, ale už vtedy išli do hĺbky cca 1,5 m, tá cesta nebude rovná  

- ďalšia vec je dopravná značka v strede chodníka v obytnej zóne a plus povolenie 
predbiehania v obytnej zóne 

- značka, ktorá je v strede chodníka značí koniec zákazu predbiehania. 
 
JUDr. Budziňáková – dopravné značenie ul. Štúrovej bolo prerokované v komisii, bolo to 
vypracované odborníkom v odbore dopravy.  
 
p. Čurilla – je tam plná čiara, ulica neprechodná, autá parkujú po oboch stranách 
- čo robí štátna a mestská polícia? 
 
JUDr. Budziňáková – čo mám nato povedať? 

- platíme za projekty, ktoré sú vypracované odborníkmi.  
 
p. Lorko – to, že tam stoja autá je zlé 

- cesta nie je na parkovanie 
- potrebné upozorniť, aby parkovali vo dvore.  
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JUDr. Budziňáková – mne tvrdil aj Ing. Fejedelem, že dodávateľ spravil stavbu podľa 
projektu. 

 
p. Čurilla – je to aj v zápise? 

- asi  v novembri bol bager pred mojím domom 
- bagrista vybral asfalt, lebo sa prepadla cesta 
- o chvíľu prišlo druhé auto, ktoré prinieslo makadam 
- večer už bol na tomto úseku nový asfalt. 

 
Bc. Komara – pôvodná ul. Štúrova nemala také prepady. 

 
JUDr. Budziňáková – reklamácia ide teraz po zime 

- posielame výzvu na odstránenie vád 
- pôjde sa aj do súdneho sporu, ale ísť do lacného riešenia nemá zmysel 
- ak bude súdny spor, bude znalecké dokazovanie 
- podobne je to s chodníkom pri Košickej bráne 
- stavbyvedúci na rovinu povedal, že s tými chlapmi to aj tak lepšie nespraví a po 

dokončení stavby dal v tejto firme výpoveď.  
 
p. Čurilla – už sa vyplatilo firme, ktorá robila Košickú bránu? 
 
JUDr. Budziňáková – muselo sa, lebo to bolo z dotácie Obnov si svoj dom 

- ak by sme nevyplatili, neviem, ako by to bolo vo vzťahu k poskytnutej dotácii. 
 

p. Lorko – stavebné zmluvy sú nastavené tak, že sa musí zaplatiť určená cena a až potom sa 
môžeš domáhať odstránenia vád 

- aj na ul. Predmestie sa rozpadáva asfalt.  
 

JUDr. Budziňáková – áno, kázala som riaditeľovi TSML reklamovať ,lebo to išlo cez TSML 

- pozvem na zasadnutie MZ Ing. Fejedelema. 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
MR odporúča MZ schváliť 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. 61 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za 4  proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu účelu použitia dlhodobého úveru vo výške 7 613 eur na 
PD dom pre seniorov 
T: ihneď                                       Z: Mgr.  Kamenický 
            JUDr. Babejová 
 
 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 3 
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Hl. za 4  proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť  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   11 000 

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 

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   21 194 

Príspevok pre TS Dendrologický plán 6 150   6 150 

Detské ihrisko Žihadielko 6 000   6 000 

Príspevok pre TS  64 300   64 300 

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   2 367 

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   58 077 58 077 

Vnútro bloky 21 000   21 000 

 Spolu 664 799 5 500 670 299 
 
T: ihneď                                       Z: Mgr.  Kamenický 
            JUDr. Babejová 
 

 
8. 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. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 

          Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
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JUDr. Budziňáková – Ing. Petrášová je dopravná inžinierka, vysvetlí nám tú dopravnú značku 
– koniec zákazu predbiehania na ul. Štúrovej.  
 
Ing. Petrášová – hovorili sme už o tom, že tú značku dáme preložiť na výložník. 
 
p. Čurilla – v mieste, kde je tá značka, tak na druhej strane vždy parkujú 2 autá 
               - preto navrhujem, aby tam tá značka nebola 
               - nabáda vodičov k predbiehaniu.  
 
Ing. Petrášová – v piatok príde dopravná projektant, ktorý schvaľoval tento projekt, budem to 
s ním riešiť.  
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:  VZN č. ....../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. 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN č. ..../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: ihneď                                        Z: Ing. Pitoráková   
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:  VZN č. ....../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. 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 

MR berie na vedomie, že k VZN č. .....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: ihneď                                        Z: Ing. Pitoráková   
            JUDr. Babejová 
 

9. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 
až 2022. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov 
v nich. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 

          Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:  Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022. Určenie  
volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

Hl. za  4 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča MZ určiť 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 
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neskorších predpisov počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie 
rokov 2018 až 2022 – 19 (devätnásť). 

                      T : 30. 06. 2018                                                                            Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                          JUDr.  Babejová 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:  Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 až 2022. Určenie  
volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

Hl. za  4 proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča MZ určiť 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, 
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: 30. 06. 2018       Z:  Ing. Lisoňová 
                                                                                                                JUDr.  Babejová      

 
10.Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé 
funkčné obdobie pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2018.     
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 

         Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie pred  
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.                                      

Hl. za  4 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča MZ  určiť 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: 30. 06. 2018                                           Z: Ing. Lisoňová 
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                                                                                                                 JUDr.  Babejová      

 11. Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Levoča 
a mestom Krk (Chorvátsko) 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
 
JUDr. Budziňáková – bližšie vysvetlila 

- ide o spoluprácu s mestom Krk na ostrove Krk 
- ide aj o spoluprácu na úrovni kraja, spolupráca s mestom Rieka s ich župou na úrovni 

Prešovskej župy 
- bola som tam na rokovaní na otočku 
- predstavitelia mesta Krk chcú spolupracovať s Levočou kvôli dvom dôvodom, a to, 

že sme pútnické mesto a že sme v UNESCU 
- navrhujem  uzavrieť spoluprácu 
- samotné mesto Krk je ďaleko bohatšie ako naše 
- problémy majú s parkovaním a cyklistami.  

 
p. Čurilla – máme dosť partnerských miest, s niektorými zaniká spolupráca prirodzene 
      - samotná spolupráca sa obmedzila iba na výmenné pobyty manažmentu mesta 
       - nie som v zásade proti, ale načo niečo rozširovať a pritom neplníme ani tie zmluvy         
         s existujúcimi mestami. 
 
JUDr. Budziňáková – máme prísľub zo župy, že by mohla byť spolupráca aj a úrovni čerpania 
dotácií 

- momentálne sa tam chystá aj folklórny súbor Šarišan, mohol by tam ísť časom aj náš 
folklórny súbor.  

 
p. Čurilla – ale je potrebné vyčísliť náklady, koľko by  to stálo v horizonte 3-4- rokov,  aký je 
prínos pre naše mesto 
       - bavme sa aj o nákladoch.  
 
JUDr. Budziňáková – ja som dostala ponuku, nechcela som ju odmietnuť.  
 
p. Čurilla – tak potom ukončíme zmluvne spoluprácu s mestami, kde už partnerstvo  
neprebieha  a my sa im nevenujeme. 
 
JUDr. Budziňáková – my sa venujeme partnerským mestám 

- teraz ide na festival Smetanova Litomyšl vedúca školstva, sociálnych vecí 
a zdravotníctva s dvoma riaditeľkami, aby nechodili  vždy len hlavní predstavitelia 
mesta 

- ponuka šla aj riaditeľovi TSML a riaditeľovi CVČ, avšak odmietli 
- do Lancutu idem ja teraz cez víkend na Dni mesta Lancut 
- s Jacekom Lelekom zo Starého Saczu sme v neustálom kontakte.  

 
UZNESENIE č. 70 
 K bodu:  Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Levoča a mestom Krk  
(Chorvátsko) 

Hl. za  4 proti 0  zdr0 
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MR odporúča MZ schváliť dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi Mestom Levoča 
a Mestom Krk (Chorvátsko). 
T: ihneď         Z: Mgr. Lazorová 
             JUDr. Čechová 
             JUDr. Budziňáková 

                                                                                                               JUDr.  Babejová      
 

12. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 

         Mgr. Lazorová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Hl. za 4  proti 0  zdr 0 
 

 
MR  odporúča MZ schváliť 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: Mgr. Lazorová 
                       Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kamenický 

                                                                                                               JUDr.  Babejová      
UZNESENIE č. 69 
K bodu:  Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča 

Hl. za 4  proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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: Mgr. Lazorová 
                       Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kamenický 

                                                                                                               JUDr.  Babejová      

12. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
RNDr. Gerčáková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 71 
 K bodu:  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za 4   proti  0 zdr 0 
 

MR odporúča  zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v 
súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre 
šport a telovýchovu  
- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča 
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č. 22/2015 pre: 
1. HK Slovan Levoča     500 € 
2. LenokLevoča      180 € 
3. KŠK Levoča poď makať    200 € 
4. FK 05 Levoča      500 € 
5. TC 92 Levoča      300 € 

- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 
22/2015 pre: 
1. TJ Štart Levoča    300 €  
2. Klub sebaobrany WingTsung Levoča 250 € 

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

 
13. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 

2018 – 2024 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
RNDr. Gerčáková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 72 
 K bodu:  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 2018-2024 

Hl. za 4  proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča  MZ schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča na roky 
2018-2024podľa predloženého návrhu. 
T: Jún 2018         Z: RNDr. Gerčáková 

                                                                                                               JUDr.  Babejová      
   

 
14. Vyjadrenie súhlasu so zaradením Elokovaného pracoviska 

Probsnerova cesta 2, Levoča – trieda pri nemocnici ako 
súčasť 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. 

          Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
          RNDr. Gerčáková bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 73 
 K bodu:  Vyjadrenie súhlasu so zaradením Elokovaného pracoviska Probsnerova cesta 
2, Levoča – trieda pri nemocnici ako súčasť 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  4 proti 0  zdr 0 
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MR odporúča  MZ vyjadriť súhlas so zaradením Elokovaného pracoviska Probsnerova 
cesta 2, Levoča – trieda pri nemocnici ako súčasť Spojenej školy internátnej, Námestie 
Štefana Kluberta 2, Levoča do  siete  škôl a školských zariadení  SR. 
T: Jún 2018         Z: RNDr. Gerčáková 
                                                                                                          JUDr.  Babejová      
 
JUDr. Budziňáková – poprosila RNDr. Gerčákovú, aby informovala poslancov MR o návrhu 
na zriadenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy na Základnej škole G. Haina.  
 
RNDr. Gerčáková – dňa 28.2.2018 sa konala mestská školská rada, kde bolo prijaté 
uznesenie, aby v popoludňajších hodinách boli triedy využívané na aktivity CVČ alebo ZUŠ 

- ZŠ G. Haina podala žiadosť na ZUŠ o zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ na tejto 
škole, následne prebehlo rokovanie s riaditeľom ZUŠ 

- zo strany riaditeľa ZUŠ prišlo písomné stanovisko, v ktorom žiadal zabezpečiť zo 
strany školy materiálno-technické zabezpečenie podľa príslušných noriem 

- ZUŠ by dala učiteľov a žiaci by boli žiakmi ZUŠ, ale náklady by znášala škola 
- dali sme žiadosť  o zaradenie elokovaného pracoviska na MŠSR, avšak už po termíne, 

nakoľko termín uzávierky bol 31.3.2018 
- musíme počkať, následne prijať všeobecne záväzné nariadenie, čo sa v mesiaci jún 

nestihne, teda od septembra to pracovisko spustené nebude 
- ak to bude zaradené do siete, ešte sa to nemusí zrealizovať 
- závisí to od počtu žiakov a dohody riaditeľov 
- myšlienka bola zabezpečiť túto službu pre malé detí 1. – 3. ročníka pre odbor tanečný 

a LDO, aby tie deti nemuseli nosiť rodičia do ZUŠ 
- nie každý rodič má možnosť nosiť dieťa o 12.30 h do mesta.  

 
JUDr. Budziňáková – ľudia sa pýtajú, prečo to nejde ako materiál na MZ 

- preto podávame informáciu, že nie je čo predkladať.  
 

p. Čurilla – potrebné to nechať odležať, nehovoriť o tom na verejnosti 
      - nesprávny moment bol, ktorý to spájal so Spišským Hrhovom.  
 
RNDr. Gerčáková - áno, s tým som nesúhlasila ani ja 

- spôsob jednania s riaditeľom ZUŠ bol zo strany ZŠ G. Haina nešťastne zvolený 
- mňa ten Spišský Hrhov mrzí a okamžite som to stopla.  

 

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

28. zasadnutie MR v Levoči. 
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