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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 29.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  16. augusta 2018 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Program – podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Kamil Tomaškovič 
 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková privítala všetkých poslancov,  
konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslancov Miroslava Čurillu a Mgr. 
Vladimíra Babeja a otvorila rokovanie. Prítomných oboznámila s  programom rokovania 
podľa pozvánky. Následne dala hlasovať o programe, určila za overovateľov zápisnice                       
p. Jána Lorka a p. Miroslava Dunčka, určila za zapisovateľa Mgr. Kamila Tomaškoviča.  

  
 

2. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Písomný  materiál tvorí  prílohu zápisnice MR 
 

2/1 – Zámena nehnuteľnosti 
Mgr. Drahomirecký -  bližšie vysvetlil.  
 
JUDr. Budziňáková – firma Aprog požiadala o vysporiadanie  vlastníckych  vzťahov k 
pozemkov k strelnici pretože finišujú a už chcú predávať pozemky 

- potrebujeme prerokovať aj kúpu autobusov MHD a máme nové informácie 
k Ruskinovskej ulici. 

 
Mgr. Drahomirecký - dostali sme žiadosť od spoločnosti Arprog o uzavretí nájomnej zmluvy 
a zrušení predkupného práva, minulý rok mesto predalo pozemky na realizáciu IBV Strelnica, 
časť pozemkov predalo a časť prenajalo 

- IBV sa nezrealizovalo ako bol pôvodný projekt, preto nás požiadali o vykonanie 
zámeny pozemkov 

- mestu pribudne 385 m/2 pozemku, za ktoré nás žiadajú 7 700 eur bez DPH + zrušenie 
predkupného práva, z dôvodu, že mesto si zabezpečovací inštitút zriadilo kvôli tomu, 
aby sa nestalo že pozemok prestane slúžiť svojmu účelu a neurobí sa tam IBV, prípade 
prejde to na tretiu osobu, IBV je v takom štádiu, že dokončená bude,  

- od septembra môžu realizovať predaj pozemkov 
- 9 240 eur náklad mesta z tejto zámeny. 

 
p. Lorko  -  vidno, že spravili kus dobrej roboty 
       -  akú budeme mať istotu, že keď toto tu schválime, budú pokračovať ďalej   do  
           septembra, chceme aby to bolo dokončené tip top.  
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Mgr. Drahomirecký - je ich záujmom to začať predávať, nemyslím, že by niečo z toho mali ak 
by to zastavili v tejto etape. 
 
p. Lorko - máme zaplatiť 9240 Eur, máme v rozpočte? 
 
JUDr. Budziňáková - nemáme, dáme to do úpravy rozpočtu, platba nepôjde skôr, kým 
neprejde úpravou 

- oni potrebujú odblokovanie predkúpneho práva. 
 
p. Lorko - navrhujem to zaplatiť z budúcoročného rozpočtu , máme nejaké akcie rozrobené.  

 
Mgr. Drahomirecký - režim sa dá dohodnúť, treba im to tam navrhnúť, zmluva sa dá odniesť 
na kataster a kúpna cena bude splatná o 120 dní, alebo ako sa dohodneme s nimi.  
 
p. Lorko -  neviem ako stojí rozpočet, či niečo pribudlo.  
 
JUDr. Budziňáková – nekorektné, aby sme prenášali záväzky do budúceho roka, formulovať 
,aby to bola ako zábezpeka, kým nepoložia asfalty. 
 
Ing. Pitoráková – neviem, či sa môžeme takto zaviazať. 
 
JUDr. Budziňáková - asfalt by som tam teraz nedávala, zničí sa. 
 
p. Lorko - pri IBV sa zvykne robiť tak, že prvý koberec sa položí, až potom sa dáva  finále-   
posledný koberec. 
 
JUDr. Budziňáková - verím že, asfalt položia , je to taká firma, tiež sa môže stať hocičo.  
 
p. Lorko  -   som presvedčený, že to dokončia, skôr ide o to, že máme veľa akcii   
nedokončených - Sedria, garáže, ľudia boli za mnou , či sa nedá dočasne vyrovnať, sú tam 
výmole, auta chytajú podvozkom, volal som riaditeľovi , či nemôžu UNC vyrovnať. 
 
Mgr. Drahomirecký - trváme na tom, že v momente podpisu zmluvy musí byť kúpna cena 
uhradená, teraz je to opačne, pokiaľ nebudú súhlasiť a nebude to brániť vkladu do katastra, 
tak s tým nebude problém. 
 
p. Lorko -   dať splatnosť na budúci rok. 
 
 JUDr. Budziňáková - v princípe nemáme pripomienky, MR schvaľuje ako je návrh 
uznesenia.  Navrhujem doplniť dodatok  -s úhradou kúpnej ceny z rozpočtu pre rok 2019 
 
Bc. Komara - keď budú súhlasiť. 
 
 
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 
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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 

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 
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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    
 

2/2 – Predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký-  bližšie vysvetlil.  
 
p. Dunčko - 8 metrov nie je až taký problém. 
 
p. Lorko - ak by sa po celej šírke odkúpilo, aj pri tom ďalšom vysporiadaní od suseda, dať 
návrh, aby to odkúpili 
- po koľko je m/2? 
 
Mgr. Drahomirecký - 21 Eur 

- je možné, keby sme to šli zarovnávať, každému môžeme meter predať na tejto šírke, 
potom by ale mohli vzniknúť zuby, bude treba platiť nový geometrický plán. 

 
Bc. Komara – susedov garáž je vysporiadaný? 

 
Mgr. Drahomirecký - to bolo v minulom MZ, bolo to schvaľované. 
 
Bc. Komara - vtedy nám zub nevadil, teraz nám bude vadiť, dvojaký meter bude. 
 
Mgr. Drahomirecký - tam, je to už postavené dávno, a my vysporiadaváme pozemok pod 
existujúcou stavbou, keďže ten ešte len bude stavať 

-  keď mu nepredáme, on garáž nepostaví. 
 
Bc. Komara - dvojaký meter bude, aj on mohol na čierno postaviť a potom skolaudovať. 
 
Mgr. Drahomirecký - keby neexistovala garáž, tak túto žiadosť zamietneme, lebo spoločná 
čiara je zachovaná, už aj v minulosti musel ten meter svietiť, neradí by sme spravili 
precedens. 
 
Bc. Komara - ľudia sa budú na jednom metri naťahovať. 
 
Mgr. Drahomirecký - môžeme sa s nimi dohodnúť a môžeme ešte ako mesto na tom aj 
zarobiť. 
 
p. Lorko -  ja by som im to odpredal za jedno euro.  
 
 
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 
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,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 , 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 
 

2/3 – Súhlas s podnájmom 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil.  
 
 
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 
 
 

2/4 – Predaj hnuteľných vecí 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
JUDr. Budziňáková - bojím sa to len takto predávať, preto sme sa tak rozhodli, tá firma je 
overená. 

 
  
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Predaj hnuteľných vecí 
 

Hl. za  4 proti 0  zdr. 0 
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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 €  

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 
 

2/5 – Zmena uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
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 
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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 
 
 

2/6 – Zverenie majetku do správy 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Budziňáková - ročne platíme 2 000 Eur za požičanie. 
 
 
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 
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2/7 – Ukončenie nájmu bytu 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil 
 
p. Dunčko - koľkí sú tam nájomcovia? 

 
Mgr. Drahomirecký - 3 rodiny ešte. 
 
JUDr. Budziňáková - 5 bytov. 
 
Mgr. Drahomirecký - nechcú isť do nového, sú v zlom stave ale sú veľké, dvojizbový byt na 
Kláštorskej je väčší ako dvojizbový na Železničnom riadku, na Železničnom  riadku sa platí 
nájom 6 mesiacov dopredu. 
 
p. Dunčko - dokedy sa majú vysťahovať? 
 
 
JUDr. Budziňáková – 20. decembra je posledný termín na predlženie žiadosti o nenávratný 
finančný prostriedok na zariadenie pre seniorov 

- kým to vyhodnotia prejde polrok, o rok by sme mali vedieť či sme dostali príspevok 
alebo nie 

- do roka by sme ich mali  popresúvať, aby sme mohli začať s rekonštrukciou 
- jeden je tam neoprávnene - p. Čurda. 

 
 
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, , 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, 
, trvale bytom , Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu 
účinnosti nájomnej zmluvy na nájomný byt na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča.  
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T: 30.09.2018         Z: Mgr. Drahomirecký 
                       JUDr. Babejová 
 

2/8 – Pridelenie bytu 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
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, , 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 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 
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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 
 
 

2/9 – Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 
 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
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, , 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 
 
 

2/10 – Dohoda k nájomnej zmluve – nebytový priestor 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve- nebytový priestor 
 

Hl. za  4 proti  0 zdr.   0 
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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 

 

3. Investičná akcia – Miestna komunikácia Ruskinovská ulica v 
Levoči 
 
JUDr. Budziňáková - začali sme asfaltovať, zistili sme nedostatky v kanalizácii, včera aj 
predvčerom sme sedeli s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, včera sme 
sa stretli sa aj s ľuďmi, dnes sme mali kontrolný deň,  

- kanalizácia vykazuje známky poškodenia, pretože je popráskane potrubie, nie je 
položená podľa noriem, PVPS tvrdí, že šachty sú uložené do hliny, nemajú betónové 
podložie a tak sadajú, ak dáme asfalt- šachy budú sadať ďalej a popraskajú- tým nám 
padne záruka   

- kanalizácia nie je odovzdaná do správy, voda je , ale kanál nie, snažíme sa nájsť 
vlastníka, p. Labuda sa nehlasí , on tvrdí že vlastník je p. Derfény, firma Devex, 
budeme ho volať, buď kanalizáciu daroval alebo spolupracoval  

- je na nás, či opravíme tie šachty, ľudia budú stále chodiť na mesto 
- aby sa kanalizácia odovzdala do majetku Podtatranskej prevádzkovej, aby to schválila, 

je tam okolo toho veľa roboty,  
- dohoda je taká, že ľudia si vymenia šachty na vlastné náklady, ak sa vymenia šachty, 

zistia sa ďalšie vady, tak potom budeme riešiť všetci spolu čo ďalej,  
- šachty za zanášajú, zo spodu nie sú zabetónované, prípojky trčia do šachty, neprejde 

cez potrubie autíčko, čo tam púšťajú na kontrolu kanalizačného potrubia,  
- komplikuje nám to situáciu s dodávateľom stavby, blokujeme mu techniku, do týždňa 

by mali vymeniť šachty, možno im budeme musieť s niečím pomôcť, zatiaľ 
nepotrebujeme ísť do úpravy rozpočtu 

- ak by to mesto dalo robiť, tak stálo by to 23 000 bez DPH, môže sa stať,  že keď 
opravia šachtu, že tam ani rúra nebude 

- ani jedna stavba nám úplne nejde bez problémov,   
- otázka na vás, či by sme sa mali podieľať na oprave kanalizácie, alebo do akej miery 

ľudom pomôcť, oni sa snažia, ale či všetko sami vyfinancujú 
- podobný problém môže byť aj pri Sedrii. 

 
Ing. Pitoráková - ťažké autá tam chodia. 

 
JUDr. Budziňáková - raz to treba vyriešiť , aký mate názor, potrebujú okrem šácht vymeniť aj 
časť potrubia 

- či im ideme pomôcť.  
 
p. Dunčko - ak sme už začali, treba to dokončiť. 
 
Bc. Komara -ten kanál je v asfaltovej časti? 
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Ing. Pitoráková - v strede cesty. 
 
JUDr. Budziňáková - p. Labuda má  4 pozemky, ku ktorým nemá prípojky. 

 
Bc. Komara - ak je v strede, tak treba kopať celú cestu. 
 
JUDr. Budziňáková - ľudia chcú od nás, aby mesto spravilo, aby sme mu ich potom predali, 
ale ja viem, kedy ich on predá, ľuďom je do plaču. 
 
Ing. Pitoráková - štartovaciu jamu potrebuje. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký - my sme od neho kúpili všetko, kúpil sa veľký pozemok , aj 
napojenie na Greschika.  
 
JUDr. Budziňáková - boli tu z Prevádzkovej, konečne si aj oni zmapovali, pol mesta Levoča, 
je cudzia, hore ako je Gašpara Haina, keď sa stane porucha je zle. 

 
Bc. Komara - prečo potom platíme stočné? 
 
JUDr. Budziňáková - ona tečie do čističky, oni službu robia, Podtatranská ako matka vlastní 
majetok, Podtatranská prevádzková  si ho prenajíma a platí 10 % z ceny majetku, investície 
robí matka, a ona naše kanály v majetku nemá, preto tam nepôjde investovať, od budúceho 
roka treba robiť na tom a postupne poodovzdávať  do majetku Podtatranskej 

- starý Západ celý nie je odovzdaný, nový je v poriadku, to sú veľké lokality 
- majú dve mapy. 
- bola so prekvapená keď to tu vytiahli , idú po vzore plynárni a elektrárni, oni majú 

slušne zmapované, sú ochotní aj zaplatiť, zlé veci oni neprevezmú,  celý kanál by stál 
80 000 na tej ulici. 

 
p. Lorko -  ak sa budeme spolupodieľať, budú nám niečo refundovať? 
 
JUDr. Budziňáková - v niečom by nám zľavnili. 
 
p. Lorko - šachty si spravia ľudia, od šachty po tú hlavnú vetvu by malo mesto platiť.  
 
JUDr. Budziňáková - možno to nebudeme musieť robiť, ak zistíme, že to funguje 

 
Ing. Pitoráková  - šachta je upchatá, musíme obnažiť rúru, aby kamera mohla s autom vojsť, 
to sú 5 šachty a sú špinavé naplaveninami a s kamerou nevie nájsť rúru v tej šachte 

- môže sa stáť , že autíčko prejde a bude to v pohode 
- nehlásili nikdy problém. 

 
JUDr. Budziňáková - váš názor, participovať na tom, alebo povedať ľuďom aby rátali s tým, 
že im nepomôžeme. 
 
p. Dunčko - rokovania budú ešte pokračovať, a potom budeme vedieť viac podľa situácie  
s kamerou, a potom budeme múdrejší.  
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p. Lorko -  koľko by stáli prípojky na viac? 
 
JUDr. Budziňáková - prípojky sa nebudú odkývať, technológia to ofrézuje. 
 
Ing. Pitoráková - ja by som nešla do výkopov, bojím sa že to bude sadať. 

 
Bc. Komara - aká je tam rúra? 
 
Ing. Pitoráková - hore 200, dole 250, treba ale 300, dole je 250.  
 
JUDr. Budziňáková  - záleží, či bude ďalšia výstavba, máme plán robiť ulicu za Sédriou, 
Sédriu máme viazanú na príjem z Azoru, Azor čaká právoplatnosť , mali by to mať do 02.09., 
ale nevieme, či nám zaplatia, lebo zmluva je tak postavená,  

- dali sme vonku súťaže, zistíme koľko nás to bude stáť,  
- plánované výkopy - 1,5 metra hĺbka, sa naruší povrch, urobiť súťaž, zazmluvniť, 

v novembri nechcem robiť asfalt.  
 
Ing. Pitoráková - urobiť harmonogram na ulici za Sédriou, pri zimnej údržbe by sa obrubníky 
vytrhali. 

 
 
JUDr. Budziňáková - spustíme súťaž, nemáme finančné krytie, ak nebudú peniaze, zrušíme 
súťaž, potrebujeme ceny vedieť a budeme ich vedieť do úpravy rozpočtu,  

- 31 je predkladanie ceny na garáže,  
- som rada, námestie prvé kolo sme zrušili, vyšlo o 150 000 viac, ako sme mali 

v rozpočte, prvé VO sme zrušili,  
- mali sme ísť po Prima banku, pôjdeme len po Sirotínsku ulicu  
- 3 firmy sa nám prihlásili,  
- ešte sme ale nerobili aukciu na stavebné práce, bude to po prvý krát 
- 3 firmy sa prihlásili - Metrostav, Eurovia, Sapes- známe firmy. 

 
 
Ing. Pitoráková - energie sme tam predtým robili. 
 
 
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 
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4. Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy 
v meste Levoča 
 
Mgr. Lazorová - bližšie vysvetlila. 
 
 
JUDr. Budziňáková - náš autobus dožíva, budúci rok končí zmluva so SAD, ak by toto vyšlo, 
obstarali by sme len prevádzku nášho autobusu, nemuseli by sme SADke dávať odpisy 

- plní emisné normy, na štarte má diesel, pri dojazde batérie, netreba nám nabíjačku.   
 

Mgr. Lazorová - nie všetky zariadenia sú ešte v prevádzke, boli by sme v skúšobnej 
prevádzke.  
 
p. Dunčko - so SADkou by sme úplne už skončili?  
 
JUDr. Budziňáková - súťažili by sme prevádzku a je možné, žeby zase vyhrali oni,  

- potrebujeme mať depo, vybudovať technické zázemie nie je asi veľmi cesta 
- prihlásili by sa asi Eurobus SNV alebo SADka Poprad,  

 
Mgr. Lazorová - možno Rochero. 
 
 p. Lorko - terajší je vačší?  
 
Mgr. Lazorová - taký istý je, 12 metrový, 19 metrový nechceme, menší nám stačí.  
 
  p. Lorko  
      -  vo vnútri kamery, GPS, nebudú sa vyhovárať, nebudú kolízie s občanmi, postačuje tá     
dĺžka?? 
 
Mgr. Lazorová - stačí, najviac ľudí ide do kostola, vyťaženosť liniek je rôzna, štatistické 
údaje sa dajú ukladať,  

- všetky tlačidla sú breilovým písmom. 
 
p. Dunčko -  musíme brať oba autobusy? 

-    máme šetriť veľký autobus, nestačí len jeden veľký? 
 

Mgr. Lazorová - máme maličkú obsadenosť a vysoké náklady, máme dve linky ,malá linka 
robí len tri linky 

- musia byť dva grafikony,  
- máte pravdu, nebude úplne využitý , ale v zime môže stáť a menší môžeme používať.  
 

p. Lorko - ak dôjde k poruche autobusu, do koľkých hodín je v záručnej dobe povinný 
dodávateľ autobusu náhradu zabezpečiť náhradný autobus? 

 
Mgr. Lazorová - zapíšem si túto poznámku. 
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JUDr. Budziňáková - dávame to teraz, aby sme vedeli všetko nachystať, súťaž bude až keď 
uspejeme, ideme robiť prieskum trhu, prvá výzva bola pred polrokom – zapojili sa Košice, 
Žilina, Bratislava – jedni len elektro, jedni len hybridy, Prešov sa chystá teraz ,ale len diesel. 

 
 

Mgr. Lazorová - môžu sa zapojiť do výzvy len mestá, ktoré prevádzkujú MHD , v PO kraji 
len 6 –väčšie mestá ako je Levoča, Sabinov, Vranov, Poprad. 
 
JUDr. Budziňáková - nebudeme čakať na vyhodnotenie výzvy, ale začneme súťažiť 

- výroba autobusu trvá pol roka.  
 
Mgr. Lazorová - pri podpise zmluvy bude súťaž už hotová, máme dlhšiu lehotu na dodanie. 
 
p. Dunčko - to sú značkové autobusy? 
 
 
Mgr. Lazorová - konzorcia zo zahraničia, 4 značky.  
 
p. Lorko - je to dobré postavené. 
 
Bc. Komara - klima tam je? 

 
Mgr. Lazorová - áno, je. 
 
JUDr. Budziňáková - aspoň na 10 rokov by sme chceli, počas životnosti 2 krát budeme 
musieť meniť baterky nikto nevie, ako sa budú baterky likvidovať. 
 
p. Lorko - ako dlho by sme to mali? 
 
Mgr. Lazorová - 5 rokov. 
 
JUDr. Budziňáková - bola som za riaditeľom firmy s autobusmi v Ružomberku, a oni vedia, 
že bude napr. Liptovský Mikuláš obstarávať, a oni čakajú, čo si dajú do súťažných podmienok 

- im to je jedno, či na 5 rokov, alebo 10 rokov, uvidíme ako to odpisovo zaradíme.  
 
p. Lorko - likvidácia bude záťaž na nových dodávateľov. 
 
Bc. Komara – až teraz vyšiel do platnosti zákon, ktorý pamätá na to, kto je pôvodca odpadu 
pri výrobe fotovoltalických článkov. 
 
JUDr. Budziňáková - dojazd do 160 km, nutné spraviť rýchle nabitie a to skracuje životnosť 
batérie. 
 
p. Lorko - to je dobré, že do 5 rokov sa dá, a budeme vedieť do budúcna čo ďalej. 
 
 
JUDr. Budziňáková - čo nakúpili z prvého grantu, majú problém s vstupnými testami.  
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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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

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 
 
 
 

5. Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor 
 
 
JUDr. Budziňáková  - bližšie vysvetlila. 
 
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 

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

29. zasadnutie MR v Levoči. 
 

 


