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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 41 

 

z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 20 septembra 2018 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr.  1 nehl. 0 
MZ schvaľuje program rokovania MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
          
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr.  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh PaedDr. Ľubomíra Repaského doplniť program rokovania 
MZ o bod informácia o územnom pláne na sídlisku Západ č. 2 za bod č. 3 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 13 proti  0 zdr.  1 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Lucia Babejová, Ján Lorko,                        
Anna Kravecová. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
    
UZNESENIE č.   4 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 12 proti   0 zdr. 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Bc. Ľubomír Komara , PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č.   5 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

Hl. za  15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 39. a 40 zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengusovská v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. 
č. KN-C 2417/2 – orná pôda, s výmerou 122 m2 a pozemku parc. č. KN-C 2417/3 – zast. pl., 
s výmerou 200 m2, od Jána Felinga, rod. , nar. , bytom: Levoča, 
ul. , v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 10 eur za m/2, 
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou.  
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej parc. č. KN-C 3508/12 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 2 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 45/2018, 
vyhotoveného dňa 28.06.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
13.07.2018 pod č. G1-223/18 z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Františka Ondruša, 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 prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže nezapísanej 
v katastri nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho.   
T: 31.12.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 49 m2 , 
v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča pre Cyrila Vodžáka, rod. , 
nar.  a manž. Moniku Vodžákovú, rod. , nar. , obaja 
trvale bytom, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom 
znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok 
kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, 
vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 
T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 91 m2 , 
v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Jána Majera, rod. , nar. 
 a manž. Evu Majerovú, rod. , nar. , obaja trvale 
bytom , 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá 
nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej 
zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného 
pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 
eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady 
za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej 
výške. 
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2, 
v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Milana Bobka, rod. , 
nar.  a manž. Danu Bobkovú, rod. , nar. , obaja trvale 
bytom , 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. 
V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom 
znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok 
kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, 
vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. Kupujúci zaplatia kúpnu cenu 
v mesačných splátkach vo výške 50 eur, s dobou splácania 22 mesiacov a s doplatkom 
poslednej časti kúpnej ceny vo výške 62 eur v 23. mesiaci (50 eur x 22 mes. = 1 100 eur + 62 
eur).   
  T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/10 – zast. pl. a nádv., s výmerou 97 
m2, v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Michala Džugana, rod. 
, nar.  a manž. Máriu Džuganovú, rod. , nar. 
, obaja trvale bytom , 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 

, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich 
zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov 
spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej 
zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 
T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 85 
m2, v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Michala Gabríka, rod. 
, nar. ,trvale bytom , 054 01 Levoča, SR za kúpnu 
cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná 
drobnými stavbami vo vlastníctve kupujúceho, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza 
v ich bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúceho 
zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov 
spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej 
zmluvy bude záväzok kupujúceho refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 
T: 31.12.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
  Hl. za 8 proti  1 zdr.  7 nehl.0  =neschválené 
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MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Nad tehelňou  k. ú. Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-E 7176 – zast. pl., s výmerou cca. 
10 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre 
Karola Polláka, rod. , nar.  a manž. Boženu Pollákovú, rod. 
, nar. , obaja bytom: , Levoča, 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 pozemok zastavať stavbou presklenej terasy, ktorá bude súčasť bytu č. 1, na prízemí 
bytového domu sup. č. 1405, ktorého je vlastníkom, pričom výstavbou tejto stavby sa zabraní 
fúkaniu silného bočného vetra a uniku tepla v zimnom období. 
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Kežmarská cesta k. ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 3213/4 – zast. pl., s výmerou 7 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2018, vyhotoveného dňa 10.8.2018, geodetom 
Jánom Buríkom, od pozemku parc. č. KN-C 3213/3 - zast. pl., s výmerou 407 m2, pre Ing. 
Jozefa Babeja, rod. , nar.  a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. 
, nar. , obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu 30 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou garáže                            vo 
vlastníctve nadobúdateľa.  
 T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  6 zdr.  11 nehl. 0       = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Slavkovská, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou cca. 
10 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre 
Jozefa Pušku, rod. , nar. , bytom: , Levoča, 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 pozemok zastavať prístavbou sociálneho zariadenia a chodby, ktorá 
bude súčasť rodinného domu s.č. 877 postavenom na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na 
pozemku parc. č. KN-E 1200/2, ktorého je spoluvlastníkom v podiele 1/12-ina, pričom touto 
prístavbou si vyrieši súčasné problémy s hygienou a zároveň problémy s únikom tepla 
v zimnom období. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
 
 



6 

 

 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 6 proti  0 zdr.  10 nehl. 1 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v k. ú. 
Torysky, a to časti pozemku parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 a časti 
pozemku parc. č. KN-E 15 – zast. pl., s výmerou cca 11 m2 podľa geometrického plánu, ktorý 
si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Tomáša Pástora, rod. , nar. 
, bytom: , okr. Levoča, 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 na cit. 
pozemkoch zrealizovať prístup k zadnej časti rodinného domu s. č. 134, postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 666 – zast. pl., ktorého je spoluvlastníkom v podiele ½-ica, za účelom 
údržby a čistenia dažďových žľabov. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.0  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190 m2 v podiele 1/3-ina pre Jána Lesňáka, rod. 
 nar. ,  trvale bytom ul. , Levoča, za kúpnu cenu 20 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa, ktorý je 
spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3-iny.   
T: 30.12.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  6 zdr.  10 nehl.  0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľností v lok. ul. 
Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl., a 
časť pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., vo výmere podľa geometrického plánu, ktorý 
si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Ing. Petra Sedláka, rod. , nar. 
, trvalé bytom , za kúpnu cenu 30 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 pozemky na vlastné 
náklady významne zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od ich nadobudnutia, pričom 
terasy budú tvoriť ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na 
podnikateľské účely.  
T: 30.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 19 
K bodu: Prenájom nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 1 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľností v lok. ul. 
Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl.,  o výmere 126 
m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., o výmere 60 m2, pre Ing. Petra 
Sedláka, rod. , nar. , trvale bytom , 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 žiadateľ má zámer pozemky na vlastné náklady významne 
zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od ich nadobudnutia, pričom terasy budú tvoriť 
ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na podnikateľské účely. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  1 zdr. 13 nehl. 0   = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v lok. ul. 
Ovocinárska k. ú. Levoča, a to  časť pozemku parc. č. KN-C 7218/5 – zast. pl., s výmerou 
cca. 50 m2 podľa  geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, 
pre Ing. Mareka Felinga, rod. , nar. , bytom: , 
Levoča, za kúpnu cenu 14 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 na citovanom pozemku zrealizovať úpravy terénu 
z dôvodu prevýšenia a následne si vyriešiť vjazd a uloženie inžinierskych sietí – prípojok 
k rodinnému domu.   
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 12 proti  0 zdr. 2 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie parc. č. KN-C 2742/3 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-58/2018, vyhotoveného dňa 28.08.2018 Jánom Buríkom-GEODET, IČO: 
33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 7095/3 – zast. 
pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča pre p. Viktora Kaleju, rod. 
Kaleja, nar. , trvale bytom  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 stavbou domu s. č. 865  vo vlastníctve 
kupujúceho, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1336 k. ú. Levoča. V súlade s Čl. 17, ods. 3 
Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho 
práva vo výške 2 eurá/m2 /rok.   
T: 31.12.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
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                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  5 zdr.  9 nehl. 0   = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
ul. Predmestie parc. č. KN-C 2742/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 188 m2 ,oddeleného na 
podklade geometrického plánu č. 33981302-58/2018, vyhotoveného dňa 28.08.2018 Jánom 
Buríkom-GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39,   z pozemku 
parc.  č. KN-E 7095/3 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. 
Levoča pre p. Viktora Kaleju, rod. , nar. , trvale 
bytom, 05401 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 nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku, ktorého je 

žiadateľ podielový spoluvlastník  s väčšinovým podielom (5/7-ín) a tiež v bezprostrednom 
susedstve domu s. č. 865, ktorého je žiadateľ vlastník;          

- prevádzaný pozemok nie je možné samostatne využiť na výstavbu rodinného domu so 
zreteľom na jeho šírku a požiadavku pri výstavbe dodržať vzdialenosť 2 m od hranice 
pozemku; 

- prevádzaný pozemok možno na výstavbu rodinného domu použiť len v spojení so 
susedným pozemkom (KN-E 1207/2), ktorého je žiadateľ podielový spoluvlastník 
s väčšinovým podielom (5/7-ín).          

T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 12 proti  0 zdr.  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. 
KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č.  1 
k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  a  schvaľuje  tieto 
podmienky súťaže: 
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

účet mesta; 
c) súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak 

navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy vyhlasovateľa; 

d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude doklad o zložení zábezpeky na účet mesta a 
súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c); 

e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, 
podľa schváleného harmonogramu zasadnutí MZ na príslušný rok; 



9 

 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Lev. Dolina“ 
a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v 
Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie 

návrhov len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto 

oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom 
bol návrh prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 31.12.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 14 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri prameni - parc. č. KN-C 1492/10 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
MUDr. Annu Stetuličovú, 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 
prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže nezapísanej v katastri nehnuteľností vo 
vlastníctve kupujúcej.   
T: 31.10.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zrušenie uznesenia 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
21.6.2018, ktorým pod č. 39/20 bol schválený predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. ul. 
Kežmarská cesta v k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3213/3 (diel 10) – zast. pl., 
s výmerou 6 m2, ktorého výmera bola pričlenená k pozemku parc. č. KN-C 3210/2 – zast. p., 
s novou výmerou 228 m2, na podklade geometrického plánu č. 75/2007, vyhotoveného dňa 
18.9.2007, geodetom Jánom Buríkom, úradne overeného dňa 12.10.2007, pre Ing. Jozefa 
Babeja, rod. , nar.  a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. 
, nar. , obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu 30 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Uznesenie sa ruší z dôvodu, že GP č. 75/2007 nie je možné zapísať do KN.  
T: ihneď            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nájom hnuteľného majetku 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej trasy telekomunikačnej 
chráničky stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ a schvaľuje 
podmienky súťaže podľa predloženého návrhu (príloha č. 1) formou obchodnej verejnej 
súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. 
T: 31.10.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/066, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod č. G1 – 106/17:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7127/2 diel 

4, umiestnenie a následnú prevádzku kanalizačného potrubia a zariadenia najmä výkon 
kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, 
rekonštrukcie (obnovy) kanalizačného potrubia a zariadenia; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknuté pozemky pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky kanalizačného potrubia a zariadenia na dotknutom 
pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka objektu zariadenia kanalizácie objektu č. 501-00 - Kanalizácia 
diaľnice mimo TZ, neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom kanalizačného 
potrubia vyznačeným v geometrickom pláne, stavby, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, 
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany 
kanalizačného potrubia v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,06 eur/m2 záberu, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 182/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/053, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 29.11.2016 pod č. G1 – 329/16:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 

umiestnenie a následnú prevádzku prípojky informačného systému diaľnice a zariadenia 
najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, 
rekonštrukcie (obnovy) informačného systému diaľnice; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknuté pozemky pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky informačného systému diaľnice na dotknutom 
pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky informačného systému objektu č. 670-00 – Prípojka 
informačného systému diaľnice, neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom 
informačného systému diaľnice vyznačeným v geometrickom pláne, stavby, konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, 
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, 
rešpektovať pásma ochrany prípojky informačného systému diaľnice; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,59 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 231/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/051, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 314/16:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 

umiestnenie a následnú prevádzku vodovodnej prípojky odpočívadla, najmä výkon kontroly 
prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie 
(obnovy) vodovodnej prípojky odpočívadla; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky vodovodnej prípojky odpočívadla na dotknutom 
pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka vodovodnej prípojky odpočívadla objektu č. 310-53 – Vodovodná 
prípojka odpočívadla, neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom vodovodnej 
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prípojky odpočívadla vyznačeným v geometrickom pláne, stavby, konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať 
terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať 
pásma ochrany vodovodnej prípojky odpočívadla v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/052, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 313/16:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemkoch parc. č. KNC 2041/66, 

KNC  7118/1 a KNC 9738 umiestnenie a následnú prevádzku prípojky NN pre ATS, najmä 
výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, 
rekonštrukcie (obnovy) prípojky NN pre ATS; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky NN pre ATS na dotknutých pozemkoch; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky NN pre ATS objektu č. 310-61 – Prípojka pre NN pre ATS, 
neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom prípojky NN pre ATS vyznačeným 
v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré 
obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany prípojky NN pre ATS v súlade so 
zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/052, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 313/16:  
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- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNE 2614 
umiestnenie a následnú prevádzku prípojky NN pre ATS, najmä výkon kontroly prevádzky, 
údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) prípojky 
NN pre ATS; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky NN pre ATS na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky NN pre ATS objektu č. 310-61 – Prípojka pre NN pre ATS, 
neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom prípojky NN pre ATS vyznačeným 
v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré 
obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany prípojky NN pre ATS v súlade so 
zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/042, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 15.07.2016 pod č. G1 – 196/16:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 

umiestnenie a následnú prevádzku 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča, najmä 
výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, 
rekonštrukcie (obnovy) 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča na 
dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča objektu č. 310-65 – 22 
kV prípojka pre VN pre TS odpočívadlo Levoča, neumiestňovať nad objektom a ochranným 
pásmom prípojky 22 kV prípojky VN vyznačeným v geometrickom pláne stavby, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať 
skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup 
k objektu, rešpektovať pásma ochrany 22 kV prípojky VN v súlade so zákonom č. 251/2012 
Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 234/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 



14 

 

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti   0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/060, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod č. G1 – 101/17:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7113/1 

umiestnenie a následnú prevádzku prípojky VN pre trafostanicu, najmä výkon kontroly 
prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie 
(obnovy) prípojky VN pre trafostanicu; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky VN pre trafostanicu na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky VN pre trafostanicu objektu č. 401-00.62 – Prípojka VN pre 
trafostanicu, neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom prípojky VN pre 
trafostanicu vyznačeným v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, 
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany 
prípojky VN pre trafostanicu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení 
neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,06 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 184/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018                       Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– 
TS13“ 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 v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 220/2018 vyhotoveného dňa 25.04.2018 spoločnosťou GEODETING s. r. o., 
Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 09.05.2018 pod č. G1-132/18:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie 
stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa; 

- 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, 
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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: 31.12.2018                        Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– 
TS13“ 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 v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 220/2018 vyhotoveného dňa 25.04.2018 spoločnosťou GEODETING s. r. o., 
Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 09.05.2018 pod č. G1-132/18:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie 
stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa; 

- 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: 31.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Zverenie majetku do správy 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie „Zmluvy o prevzatí majetku mesta do správy“ medzi mestom 
Levoča ako vlastníkom a Technickými službami mesta Levoča, so sídlom:  Levoča, Hradby č. 
2, IČO: 35528052 ako prevádzkovateľom, s účinnosťou od 01.10.2018 na dobu určitú do 
31.12.2023, bezodplatne. Predmetom zmluvy je úprava základných práv a povinností 
zmluvných strán súvisiacich so záväzkom prevádzkovateľa na svoje náklady, na vlastné 
nebezpečenstvo, riadne a včas vykonávať pre vlastníka služby na zabezpečenie správy stavby 
a manipulačnej techniky:  
 inv. č. 2/827/235 – Spevnené plochy - zberný dvor; v obstarávacej cene 99 210,93 eur; 

oprávky 4 968 eur, v zostatkovej cene 94 242,93 eur; 
 inv. č. 2/827/236 – Oplotenie so vstupnou bránou - zberný dvor; v obstarávacej cene 

48 162,21 eur; 
oprávky 4 020 eur, v zostatkovej cene 44 142,21 eur; 

 inv. č. 2/827/237 – Elektrické napájanie brány - zberný dvor; v obstarávacej cene 
3 180,80 eur; 
oprávky 276 eur, v zostatkovej cene 2 904,80 eur; 

 inv. č. 6/TS/1 – Rýpadlo - nakladač, v obstarávacej cene 119 604 eur; 
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oprávky 23 268 eur, v zostatkovej cene 96 336 eur; 
 inv. č. 6/TS/2 – Nákladné vozidlo Piaggio PORTER MAXXI, v obstarávacej cene 43 

560 eur;  
oprávky 7 865 eur, v zostatkovej cene 35 695 eur; 

 inv. č. 6/TS/3 – Nákladné vozidlo IVECO - ťahač; v obstarávacej cene 102 853,20 eur; 
oprávky 14 290 eur, v zostatkovej cene 88 563,20 eur; 

 inv. č. 6/TS/4 – Nadstavba - IVECO; v obstarávacej cene 31 311,60 eur; 
oprávky 4 350 eur, v zostatkovej cene 26 961,60 eur; 

 inv. č. 6/TS/5 – Príves na kontajner SVAN TCH18V; v obstarávacej cene 39 556,80 eur; 
oprávky 5 500 eur, v zostatkovej cene 34 056,80 eur; 

 inv. č. 6/TS/6 – Hákový kontajner vaňový 9M3; v obstarávacej cene 3 757,20 eur; 
oprávky 530 eur, v zostatkovej cene 3 227,20 eur; 

 inv. č. 6/TS/7 – Hákový kontajner vaňový 9M3; v obstarávacej cene 3 757,20 eur; 
oprávky 530 eur, v zostatkovej cene 3 227,20 eur. 

T: 31.10.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Zverenie majetku do správy 
   Hl. za 16 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku v k. ú. 
Levoča s účinnosťou od 01.10.2018: 
 inv. č. 2/827/252 – Vstavba učebných priestorov – NMP 48 (ZUŠ), na pozemku parc. č. 

KNC 33, súp. č. 48, v obstarávacej cene 93 142,58 eur; oprávky 390 eur; v zostatkovej 
cene 92 752,58 eur; 

do správy Základnej umeleckej škole, Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča, so sídlom 
Námestie Majstra Pavla 48, 054 01  Levoča, IČO: 37873857. 
T: 31.10.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Zverenie majetku do správy 
   Hl. za 16 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku 
s účinnosťou od 01.10.2018:  
 inv. č. 2/827/247 – Závada – rekonštrukcia komunikácie pri kostole, v obstarávacej cene 

9 370,48 eur, oprávky 80 eur; v zostatkovej cene 9 290,48 eur; 
 inv. č. 2/827/248 – Rekonštrukcia hradby – pri Klasicistickom pavilóne, v obstarávacej 

cene 6 940,58 eur, oprávky  30 eur, v zostatkovej cene 6 910,58 eur; 
 inv. č. 2/827/249 – Rekonštrukcia hradby – pri Kupeckej bašte, v obstarávacej cene 

17 684,25 eur; oprávky 74 eur, v zostatkovej cene 17 610,25 eur;  
 inv. č. 2/827/250 – Rekonštrukcia hradby – Pri Košickej bráne, v obstarávacej cene 

13 963,58 eur, oprávky 60 eur, v zostatkovej cene 13 903,58 eur; 
 inv. č. 2/827/251 – Rekonštrukcia hradby – od Košickej brány smerom k Severnej bašte, 

v obstarávacej cene 32 815,63 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 32 677,63 eur;  
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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. 39 
K bodu: Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku zmluvy o budúcej nájomnej zmluve č. ZM_016/2018 zo 
dňa 29.12.2017 s hokejovým klubom HK Spiš Indians, Pri podkove 5, 054 01 Levoča, IČO: 
42419981 a mestom Levoča, predmetom ktorého je zmena predmetu budúceho nájmu na 
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3240/11 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Levoča s výmerou 
cca 230 m2 a predĺženie lehoty na uzavretie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti z 31.12.2018 na 
31.12.2020. Ostatné ustanovenia zmluvy ostanú nedotknuté. 
T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Odpustenie poplatku z omeškania 
   Hl. za 11 proti  0 zdr. 4 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje odpustenie poplatku z omeškania p. Dezidera Čonku, nar.  
a manž. Margity Čonkovej, nar. , obaja trvale bytom , 054 01 
Levoča (ďalej len „Povinní“) vo výške 90 % z celkovej dlžnej sumy, ktorý Povinným vznikol 
v súvislosti s exekučnými konaniami č. 572/2008 a 314/2009, vedenými Exekútorským 
úradom JUDr. Borisa Gerberyho, Starosaska 3, 052 01 Spišská Nová Ves v prospech Mesta 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča ako oprávneného proti Povinným pre dlh na 
nájomnom a službách spojených s užívaním mestského nájomného bytu na adrese Nad 
tehelňou 41, 054 01 Levoča na základe vykonateľného rozhodnutia Okresného súdu Spišská 
Nová Ves zo dňa 16.02.2006 (č. k. 2Ro 27/2006) a vykonateľného rozhodnutia Okresného 
súdu Poprad zo dňa 16.01.2004 (č. k. 1Ro 2088/2003). 
T: 31.10.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za 12 proti  0 zdr. 3 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: navrhujem zrušiť 
obchodnú verejnú súťaž a vyhlásiť novú až po rekonštrukcii objektu a ponúknuť nájomnú 
zmluvu podľa nového cenníka. /nebytový priestor v objekte NMP 28/. 
T: 20.09.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 42 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

Hl. za 16 proti  0 zdr. 1 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje investičný zámer spoločnosti Orange Slovensko, a. s.; IČO: 35 697 270, so 
sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava; spočívajúci vo vybudovaní a umiestnení verejnej 
elektronickej komunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča a to v súvislosti s realizáciou stavieb: 
- „Telekomunikačná stavba FTTH Levoča“; 
- „Levoča, ul. Kláštorská – 0239KO, optické pripojenie“; 
za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o podmienkach poskytnutia 
jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku 
vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Zmluva“): 
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 – ďalej len „podniky“) 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 
podnikom 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 podnikmi už v štádiu prípravy projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie; 

c) investor dokončí všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej 
komunikačnej siete v termíne, v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, ktorým 
bude povolená stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete; 

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 Zmluve 
a vydania rozkopávkového povolenia, pričom lehota začína plynúť momentom skutočnosti, 
ktorá nastala ako posledná; 

f) 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; 

g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na 
základe skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora 
podľa porealizačného zamerania stavby (viď písm. f)), ktorá bude ponížená o prvú časť 
zaplatenej jednorazovej primeranej náhrady podľa bodu e), v dohodnutej lehote počítanej 
odo dňa dokončenia stavby; 

T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
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                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

Hl. za 16 proti  0 zdr. 1 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje investičný zámer spoločnosti Slovak Telekom, a. s. ; IČO: 35 763 469, so 
sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; spočívajúci vo vybudovaní a umiestnení verejnej 
elektronickej komunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča a to v súvislosti s realizáciou stavieb: 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča_ sídlisko Pri prameni nové“; 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča J. Francisciho“; 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča Pod Vinicou“; 
- „INS_FTTC/B_ LE_ Levoča_Železničný riadok“; 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča_Ždiarska“; 
za týchto podstatných obsahových podmienok Dohody o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Dohoda“): 
a) investor vybuduje stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na vlastné náklady 

a umiestni ju  podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre 
územné konanie a podľa overenej situácie umiestnenia stavby schválenej v územnom 
konaní; 

b) investor bude spolupracovať s ostatnými investormi (stavebníkmi verejnej elektronickej 
komunikačnej siete - ďalej len „podniky“) v meste Levoča tak, aby bola minimalizovaná 
doba a rozsah rozkopávok na spoločných úsekoch výstavby optických telekomunikačných 
sietí v meste Levoča. Investor umožní iným podnikom pripokládku ich optického kábla do 
spoločnej ryhy v trase jeho stavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok. V záujme 
zabezpečenia požiadavky mesta, aby bol v najväčšom možnom rozsahu na Dotknutých 
pozemkoch zrealizovaný len jeden spoločný výkop bude investor spolupracovať 
s ostatnými podnikmi už v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej 
siete dokončí najneskôr do 31.12.2021; 

d) investor zaplatí Mestu za nútené obmedzenie užívania  dotknutých pozemkov vo forme 
zriadenia a prevádzkovania stavby  jednorazovú primeranú náhradu v sume 3 EUR za 
každý jeden m² záberu dotknutých pozemkov, pričom záberom dotknutých pozemkov sa 
rozumie záber vykonaný jednak uložením optického telekomunikačného vedenia 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 výšky 
jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania dotknutých pozemkov podľa 
DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbu uvedenú v Dohode; 

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

g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na 
základe skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora 
podľa porealizačného zamerania stavby (viď písm. f)), po odpočítaní prvej zaplatenej časti 
podľa bodu e), po dokončení stavby v dohodnutej lehote počítanej odo dňa obdržania 
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overeného porealizačného geometrického zamerania stavby investorom od jeho 
zhotoviteľa. 

T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

Hl. za 16 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 

MZ ruší uznesenie č. 41 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
21.06.2018, ktorým bol schválený 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 a podstatné obsahové 
podmienky zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 
a podstatné obsahové podmienky zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete. 
T: ihneď            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Súhlas s podnájmom 

Hl. za 14 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 

MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., so 
sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča, IČO: 36594849 prenechala časť nebytových 
priestorov (ambulanciu na prvom poschodí) v budove s. č. 3096 – psychiatrický pavilón 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1091 k. ú. Levoča neziskovej organizácii 
HUMANITÁR, n.o. Škultétyho 19, 080 01 Prešov, IČO: 37886932, na účel poskytovania 
špeciálneho sociálneho poradenstva.    
T: 31.10.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. M. R. Štefánika parc. č. KN-C 
1830/2 – záhrady, s výmerou 154 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
58/2018, vyhotoveného dňa 05.09.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
11.09.2018 pod č. G1-289/18, z pozemkov parc. č. KN-E 2625 – orná pôda s výmerou 12 m2, 
parc. č. KN-E 7117/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou 172 m2 a parc. č. KN-E 2620 – orná pôda 
s výmerou 205 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, 
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pre Stanislava Chovančíka, rod. , nar.  a Zuzanu Chovančíkovú, 
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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná 
drobnými stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, keďže sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve.  
T: 31.10.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Informácia o územnom pláne sídliska Západ II.  

Hl. za 14 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh PaedDr. Ľubomíra Repaského: MZ berie na vedomie 
informáciu o stave územného plánu na sídlisku západ II.  
T:20.09.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Informácia o územnom pláne sídliska Západ II.  

Hl. za 13 proti  0 zdr. 2 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh JUDr. Lýdie Budziňákovej: MZ poveruje vedenie mesta 
rokovaním s terajším vlastníkom pozemku parc. č. KNC 3065/3 o možnom spätnom 
nadobudnutí vlastníctva pozemku do vlastníctva mesta.  
T: 20.09.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2018 
T: ihneď           Z: Mgr. Kamenický 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ  schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b a4/c mesta Levoča na 
rok 2018 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď           Z: Mgr. Kamenický 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za 16 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného podľa predloženého návrhu 
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T: ihneď           Z: Mgr. Kamenický 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie č.33/11 zo dňa 14.12.2017 -  viazanie investičných akcií Prístupová cesta 
– Garáže Západ, Železničný riadok – cesta garáže a Za sedriou - cesta na príjem z predaja 
pozemkov v lokalite Plantáž. 
T: ihneď           Z: Mgr. Kamenický 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsSK Levoča za I. polrok 2018. 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2018 
T: 20.09.2018           Z: JUDr. Kamenická 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2018 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSMLk 30.06.2018 
T: 20.09.2018           Z: Mgr. Minďaš 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Terestriálne vysielanie, Levočská televízia 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Šimona Jeseňáka, MA: navrhujem preloženie bodu 
rokovania Terestriálne vysielanie, Levočská televízia na December 2018 a navrhnúť odplatu 
p. Kellnerovi za 2. polrok roku 2018 v sume, ktorú navrhuje pán Kellner 466,70 Eur bez DPH 
za mesiac.  
T: 01.10.2018       Z: JUDr. Babejová  
   
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:  „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za 10 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 
 
MZ schvaľuje  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Levoča- Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“  
realizovaného v rámci výzvy  číslo VIII/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
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v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 
T: 24.09.2018           Z: JUDr. Babejová 
                 Mgr. Babicová 
                 Mgr. Kamenický 
                 Ing. Pitoráková 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:  „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za 10 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: 24.09.2018           Z: JUDr. Babejová 
                 Mgr. Babicová 
                 Mgr. Kamenický 
                 Ing. Pitoráková 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:  „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za 10 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov , čo predstavuje 
finančnú čiastku  200 eur. 
T: 24.09.2018           Z: JUDr. Babejová 
                 Mgr. Babicová 
                 Mgr. Kamenický 
                 Ing. Pitoráková 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele 3777/1 

Hl. za 10 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 

MZ  schvaľuje obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele 
3777/1 v k. ú. Levoča za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečia obyvatelia 
Levočských Lúk predfinancovaním predpokladaných nákladov na obstaranie. 
T: ihneď        Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Informácia o  výsledkoch  kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 

Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 

MZ  berie na vedomie  Informáciu  o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2018. 
T: 20.09.2018           Z: JUDr. Rusnáčiková 
                 JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.   61 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 

MZ odmieta návrh nájomnej zmluvy spol. LEVOTEC s.r.o., Novoveská cesta 2848/40, 054 
01  Levoča z dôvodu nesplnenia kritérií obchodnej verejnej súťaže.  
T: 20.09.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.   62 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh nájomnej zmluvy spoločnosti Helske FACILITY, s.r.o., 
Kukučínová 1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03, IČO: 51 651 262, ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy doručený na základe uverejnenej 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. 
zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.11.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.   63 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh investičnej zmluvy Helske FACILITY, s.r.o., Kukučínová 
1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03, IČO: 51 651 262, ako pre mesto Levoča 
najvhodnejší návrh investičnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na nájom 
pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedej priemyselnej zóny 
Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 
21.06.2018 a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači 
v mesiaci júl a august 2018; 

T: 30.11.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č.   64 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
 
MZ schvaľuje  nájom pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedá priemyselná 
zóna Levoča - Juh parc. č. KN-C 4588/98 – ost. pl s výmerou 13 459m/2 a KN-C 4588/100 – 
ost. pl s výmerou 4035 m/2,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  pre Helske 
FACILITY, s.r.o., Kukučínová 1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03, IČO: 
51 651 262, za nájomné vo výške 0,60 Eura za m/2 na rok na dobu neurčitú, na účel realizácie 
investičného zámeru skupiny Helske, t. j. umiestnenie a výstavby závodu nájomcu za účelom 
následného prevádzkovania podnikateľskej činnosti nájomcu v zmysle jeho podnikateľského 
zámeru, prezentovaného prenajímateľovi, ako aj v záujme a za účelom vytvorenia 
stanoveného počtu pracovných miest v HPZ v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 30.11.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č.   65 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  16 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou Helske FACILITY, s.r.o., 
Kukučínová 1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03, IČO: 51 651 262 na účel 
realizácie investičného zámeru skupiny Helske, t. j. umiestnenie a výstavby závodu nájomcu 
za účelom následného prevádzkovania podnikateľskej činnosti nájomcu v zmysle jeho 
podnikateľského zámeru, prezentovaného prenajímateľovi, ako aj v záujme a za účelom 
vytvorenia stanoveného počtu pracovných miest v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: 30.11.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
Spracoval: Mgr. Kamil Tomaškovič 
V Levoči dňa  20.septembra 2018 
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Interpelácie poslancov 

1. Interpelácie poslankyne MZ Anny Kravecovej : 
 

- Ochrana životného prostredia na sídlisku západ pri použití močovky na hnojenie v okolí 
bývalých maštalí štátnych majetkov Levoča.  
T: ihneď a stály       Z: Ing. Pitoráková 
            JUDr. Babejová 
 

- Riešiť bezbariérové prístupy na verejné ihriská, do verejných budov, zdravotníckych 
stredísk, základných a materských škôl.  
T: ihneď a stály       Z: JUDr. Babejová 
 

- Doplniť kontajnery na separovaný zber na ulice kde ešte chýbajú.  
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Minďaš 
                       JUDr. Babejová 
 
 
 
2. Interpelácie poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka: 

 
- Zamedziť rýchlosť aut na ul. Vysokej 

T: 30.06.2019       Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Babejová 
             Mgr. Novák 

- Vyčistiť splaveniny, ktoré sa nachádzajú na ul. Vysokej pri nehnuteľnostiach p. J . 
Kellnera a p. J. Kešeľáka.  
T: 30.10.2018       Z: Mgr. Minďaš 
             JUDr. Babejová 
 
 
              
3. Interpelácie poslanca MZ Šimona Jeseňáka, MA:  

 
- Prosím o vyjadrenie sa k možnosti pravidelného a úplného zverejňovania platov vedúcich 

oddelení MsÚ a mestských firiem a príspevkových organizácii na stránkach mesta.  
T: 01.10.2018        Z: Ing. Lisoňová 
             JUDr. Babejová 
 

- Prosím náčelníka mestskej polície o vysvetlenie a odôvodnenie parkovania aut pre 
radnicou napr. 15.09.2018 
T: 01.10.2018        Z: Mgr. Novák 
             JUDr. Babejová 
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4. Interpelácie poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského: 

 
- Kontajnery na zber spotrebovaného šatstva pri ústave na výkon väzby a na sídlisku 

Rozvoj sú preplnené a šatstvo porozhadzované po okolí. Kontajnery nie sú 
vyprázdňované.  
T: 31.12.2018       Z: Mgr. Minďaš 
             JUDr. Babejová 
 

- Pouličné osvetlenie pri garážach na sídlisku Rozvoj – od polície smerom doprava, cesta 
od domu p. Štofančíkovej k bytovke. V noci je tam úplná tma a cesta je ako tankodróm. 
To isté aj pri garážach z opačnej strany (smerom k futbalovému ihrisku).  
T: 31.12.2018       Z: Mgr. Minďaš 
             JUDr. Babejová 
 

- Smrad v meste – 24.04.2018 bol tento problém predostretý občanmi. Odpoveď 
samosprávy bola, že mesto spolu s Okresným úradom rieši tento problém formou podnetu 
na prešetrenie činnosti nakladania s hnojivami (podnet bol zaslaný na Ústredný kontrolný 
a skúšobný ústav poľnohospodárskej v BA ako aj na Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia. Je koniec septembra a smrad sa ďalej šíri. Vyjadrila sa už niektorá z vyššie 
uvedených inštitúcií?  
T: 01.10.2018       Z: Ing. Pitoráková 

    JUDr. Babejová 
 
 
 
 
 

 


