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Mestská rada v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 29 

z 29. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  16. augusta 2018 

 
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. 2 
K bodu:   Overovatelia zápisnice 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice –Ján Lorko, Miroslav Dunčko. 
T: ihneď          Z:JUDr.Budziňáková        
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Zámena nehnuteľnosti  
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností 
v lok. ul. Pri strelnici, k. ú. Levoča medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča, SR, IČO: 329321 a spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 
058 01 Poprad, SR, IČO: 36168335  podľa Geometrického plánu č. 32/2018, vyhotoveného 
dňa 02.07.2018 Ing. Vladimírom Kandríkom, IČO: 41688635 v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o zámenu nehnuteľností, ktorá je pre mesto 
účelná a výhodnejšia ako ich nadobudnutie kúpnou zmluvou a je v súlade s ustanoveniami 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, pričom 
k zámene dôjde v tomto rozsahu a s týmto finančným vyrovnaním: 

Charakter 
zmeny:  

Prírastok 
do 
pozemku 
KN-C 
nové číslo: 

Úbytok z 
pozemku KN-
C (E) 
pôvodné 
číslo: Výmera: Číslo zmeny: 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/14 2117/13  + 6 m2 40 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/15 2117/4  + 20 m2 20 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/16 2117/5  + 41 m2 22 
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Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/10 

2117/9, 
2117/8, 
2117/7  + 340 m2 25, 28, 31 a 32 

Do vlastníctva 
Mesta Levoča 2117/19 2613/3   /E/  + 25 m2 15 

SPOLU:  432 m2 

Do vlastníctva 
ARPROG, a.s. 2117/22 2117/3  + 5 m2 16 

Do vlastníctva 
ARPROG, a.s. 2117/23 2117/3  + 5 m2 17 

Do vlastníctva 
ARPROG, a.s. 2117/24 2117/3  +37 m2 18 

SPOLU: 47 m2 

ROZDIEL 
VECNÝ: 385 m2 v prospech Mesta Levoča (432 m2 - 47 m2)  
ROZDIEL 
FINANČNÝ: 

doplatok v prospech ARPROG, a.s. vychádzajúci zo sumy 20€ bez 
DPH / 1m2: 

bez DPH: 7 700,- € 
hodnota DPH: 1 540,- € 
s DPH: 9 240,- € 

Obsahom zámennej zmluvy bude aj: 
 dohoda zmluvných strán o zrušení predkupného práva k predmetu kúpy podľa Kúpnej 

zmluvy č. 4198/2017/OM/8 zo dňa 03.03.2017 v prospech predávajúceho podľa § 603, 
ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení za rovnakú cenu, za akú 
ho kupujúci nadobudol, pre prípad akéhokoľvek prevodu (scudzenia) vlastníckeho práva 
k predmetu kúpy alebo jeho jednotlivej časti na tretiu osobu; 

 dohoda zmluvných strán o zrušení povinnosti kupujúceho spätne odpredať 
predávajúcemu predmet kúpy podľa Kúpnej zmluvy č. 4198/2017/OM/8 zo dňa 
03.03.2017 v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení za 
rovnakú cenu, za akú ho kupujúci nadobudol pre prípad , že predmet kúpy nebude 
využívaný výlučne na účel výstavby Technickej vybavenosti „IBV Pri strelnici“, 
s úhradou kúpnej ceny z rozpočtu Mesta Levoča pre rok 2019. 

 T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                           JUDr. Babejová   
   
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
MR odporúča schváliť MZ  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. 
Levoča, v lok. ul. Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/13 – zast. pl. a nádv., s výmerou 8 m2 

,oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-45/2018, vyhotoveného dňa 
04.07.2018 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné 
Repaše 39,   z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Rastislava Zakuciu, rod. , , nar. 
, trvale bytom , 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , 
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v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku v 
spoluvlastníctve žiadateľa;   
- prevádzaný pozemok umožní žiadateľovi zrealizovať stavbu garáže, ktorú s požadovanými 

rozmermi nie je možné zrealizovať inak, vzhľadom na priestorové usporiadanie jestvujúceho 
rodinného domu s. č. 1767 a hranice pozemku parc. č. KN-C 3507/1. 

T: 30.11.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
          
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Súhlas s podnájmom 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.  0 
 

MR odporúča MZ súhlasiť s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča, a. s., IČO: 36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča prenechala 
časť pozemku parc. č. KN-C 1090/1 – ost. pl., s výmerou 12 m2  v katastrálnom území  
Levoča, v areáli VNsP, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. 
Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, 
do podnájmu Mgr. Zlatici Kráľovskej, trvale bytom, s dojednaním doby 
podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.    
T: 30.11.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
  
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Predaj hnuteľných vecí 
 

Hl. za  4 proti 0  zdr. 0 
     
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť predaj hnuteľného majetku mesta - 11 
ks strelných zbraní: 
Inv. č. Názov zbrane Výrobné č.  Dát. 

obstarania 
Obst. 
cena 

Zost. 
cena 

MP/296/6 Revolver s puzdrom 3831045636 29.9.2000 244,97 € 0 € 
MP/296/5 Revolver s puzdrom 0830014089 29.9.2000 244,97 € 0 € 
MP/296/4 Revolver s puzdrom 0830014075 29.9.2000 244,97 € 0 € 
MP/296/1/5 Krátka guľová zbraň 9 

mm Browning 
163831 18.4.2013   68,00 €   68,00 €  

MP/296/1/4 Krátka guľová zbraň 9 
mm Browning 

130870 18.4.2013   68,00 €   68,00 €  

MP/296/1/3 Krátka guľová zbraň 9 
mm Browning 

130752 18.4.2013   68,00 €   68,00 €  

MP/296/1/2 Krátka guľová zbraň 9 
mm Browning 

126934 18.4.2013   68,00 €   68,00 €  

MP/296/1/1 Krátka guľová zbraň 9 
mm Browning 

54137 18.4.2013   68,00 €   68,00 €  
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MP/294/12 Revolver Holek 38 sp 0830014093 27.09.2006  259,25 
€ 

259,25 €  

MP/294/11 Revolver Holek 38 sp 6380057578 27.09.2006  259,25 
€ 

259,25 €  

MP/294/10 Revolver Holek 38 sp 6830057579 27.09.2006  259,25 
€ 

259,25 €  

pre spoločnosť M-HUNT s. r. o. , IČO: 46 483 641, so sídlom Čadečka 5138, 022 01 Čadca, 
za kúpnu cenu 1 euro/ks, teda celkom za 11 eur , v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. d) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 30.11.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Zmena uznesenia 
 

Hl. za  4 proti  0   zdr. 0 
 

MR odporúča MZ zrušiť Uznesenie č. 31 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018, 
ktorým bolo schválené 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: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Zmena uznesenia 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 

MR odporúča MZ  schváliť 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: 31.10.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 9 
K bodu: Zverenie majetku do správy 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
     
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku 
s účinnosťou odo dňa schválenia zverenia majetku OTE inv. č. MU/IČ/6 – Dopravné 
zariadenia a dopravné značenie, spolu v obstarávacej cene 4 334,86 eur do správy 
Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.  
T: 31.10.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Ukončenie nájmu bytu 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr. 0 
     
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového bytu, 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 535, na adrese Kláštorská č. 20 
v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 51/08/SMM zo dňa 23.10.2008 medzi Mestom 
Levoča ako prenajímateľom a p. Máriou Horváthovou, nar. , trvale bytom 
, Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy na 
nájomný byt na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča.  
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Ukončenie nájmu bytu 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového bytu, 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 535, na adrese Kláštorská č. 20 
v Levoči, založeného Zmluvou o nájme bytu zo dňa 09.11.1998 medzi Bytovým podnikom 
mesta Levoča (právny nástupca mesto Levoča) ako prenajímateľom a p. Máriou Mikovou, 
nar. , trvale bytom , Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu 
účinnosti nájomnej zmluvy na nájomný byt na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča.  
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Pridelenie bytu 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 33, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu, súp.  č. 1417, na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Máriu Horváthovú, nar. , trvale bytom , 
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, po odovzdaní nájomného 
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bytu na adrese Kláštorská č. 20, Levoča, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na 
účet mesta Levoča vo forme splátok tak, aby celková suma bola vložená najneskôr do jedného 
roka od účinnosti nájomnej zmluvy a pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy. V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt 
pridelený ako druhému v poradí p. Dušanovi Cvancigerovi, nar. , trvale bytom 
Levoča, na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a a pod podmienkou dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy. 
T: 30.09.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                        JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Pridelenie bytu 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 17, 
nachádzajúci sa  na 2. poschodí bytového domu, súp.  č. 1417, na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Máriu Mikovú, nar. , trvale bytom , Levoča, 
na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, po odovzdaní nájomného bytu na 
adrese Kláštorská  č. 20, Levoča, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet 
mesta Levoča vo forme splátok tak, aby celková suma bola vložená najneskôr do jedného 
roka od účinnosti nájomnej zmluvy a pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy. V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt 
pridelený ako druhému v poradí p. Natálii Lackovej, nar. , trvale bytom 
Levoča a manž. p. Stanislava Lacka, nar, trvale bytom ,  
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a a pod podmienkou dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy 
T: 30.9.2018        Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Pridelenie bytu 
 

Hl. za 4  proti  0 zdr.   0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 20, 
nachádzajúci sa  na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Sandru Kokyovú, nar. , trvale bytom , 
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako 
druhému v poradí p. Radoslavovi Kalejovi, nar. , trvale bytom ,  
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                         JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 
 

Hl. za  4 proti 0  zdr.   0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu č. 9 (za služby r. 
2016, služby rok 2017, 12/2017 a 1-6/2018), na adrese Železničný riadok č. 23, súp. číslo 
1417, Levoča v celkovej sume 1 955,87 eur a príslušenstvo, vrátane trov súdneho konania vo 
výške 99,50 eur a nákladov vynaložených na exekúciu vo výške 16,50 eur pre p. Dorotu 
Kočkovú, nar. ,a manžela Františka Kočka, nar. , obaja trvale 
bytom ,, Levoča vo výške 80 eur mesačne uhradiť vždy do konca príslušného 
mesiaca, na dobu 3 roky.  
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                        JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve- nebytový priestor 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 

MR odporúča MZ  schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 21265/2018/OM/3 zo dňa 
25.06.2018 uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a Spišskou katolíckou 
charitou, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves ako nájomcom, na nebytový priestor 
nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, predmetom ktorého bude 
zníženie výmery prenajatých nebytových priestorov m. č. 1.09, 1.11 t.j. o 12,60 m2, 
s účinnosťou od  01.09.2018.   
T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 17 
K bodu: Investičná akcia – Miestna komunikácia Ruskinovská ulica v Levoči 
 

Hl. za  4 proti 0  zdr.   0 
 
MR berie na vedomie informáciu o investičnej akcii – Miestna komunikácia Ruskinovská  
ulica v Levoči. 
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
              JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 
kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča“  realizovaného v rámci 
výzvy  na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu 
vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej 
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dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: 19.9.2018         Z: Mgr. Lazorová 
                        Mgr. Kamenický 

    JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR odporúča  MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
T: 19.9.2018         Z: Mgr. Lazorová 
                        Mgr. Kamenický 

    JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR odporúča MZ schváliť  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 33110 eur.  
T: 19.9.2018         Z: Mgr. Lazorová 
                        Mgr. Kamenický 

    JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta. 
T: 19.9.2018         Z: Mgr. Lazorová 
                        Mgr. Kamenický 

    JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 22 
K bodu: Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť ročnú dotáciu pre DHZ Levoča 
 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie č. 20300/2018/PÚ. 
 
T:  ihneď           Z: Ing. Horbaľ 
               JUDr. Babejová 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


