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Mestská rada v Levoči 
 

Z Á P I S N I C A 
z 30.  zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 

konaného dňa  11. septembra 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 meškanie poslanca Jána Lorka a otvorila 
rokovanie. Prítomných oboznámila s  programom rokovania podľa pozvánky. Následne dala 
hlasovať o programe, určila za overovateľov zápisnice  Bc. Ľubomíra Komaru a Mgr. 
Vladimíra Babeja, určila za zapisovateľa Mgr. Kamila Tomaškoviča.  

  
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR schvaľuje program rokovania MR . 
 T: ihneď        Z: JUDr. Budziňáková        
   
UZNESENIE č. 3 
K bodu:   Overovatelia zápisnice 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
 
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice:  Bc. Ľubomír Komara, Mgr. Vladimír Babej  
T: ihneď          Z:JUDr.Budziňáková        
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
JUDr. Babejová- predniesla vyhodnotenie plnenia uznesení z 28. a 29. zasadnutia MR. Všetky 
body, ktoré boli predmetom rokovania MR, boli splnené. Ostatné body boli predmetom 
rokovania MZ.  
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 28. a 29. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z:JUDr.Budziňáková        
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3. Nakladanie s majetkom mesta 
 
 

3/1 Kúpa nehnuteľnosti  
 
Mgr.  Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Budziňáková – majetková komisia nebola uznášania schopná, nemáme návrhy 
z komisie, stanovisko oddelenia je kladné,  doteraz sme takú sumu veľkú ešte nevyplácali,  

- v tomto by som bola opatrná. 
 
Bc. Komara- v rozpočte máme krytie? 
 
Mgr. Drahomirecký – Áno, je to kryté. 
 
JUDr. Budziňáková – dožadujú sa ľudia okolo potoka, aby sme tu cestu vysporiadali, je to na 
dlhé lakte, lokalita je zaujímavá, znalec to ohodnotil, že pozemok vľavo od cesty je na 
hypermarket alebo také niečo, v budúcnosti hodnota pozemku môže byť zaujímavá ale dnes 
tam nič nie je. 
 
Mgr. Babej – je prístupný na nižšiu cenu, on si stanovil cenu?  
 
JUDr. Budziňáková- on si objednal znalca a túto cenu žiada.  
 
Bc. Komara- sú tam ešte nevysporiadané pozemky? 
 
Mgr. Drahomirecký- my sme už v predošlom MZ schvaľovali kúpu tejto časti, Madas Lorant, 
od nich sme to kúpili tak, ako sme my navrhovali.  

- bolo to okolo 5 až 10 eur. 
 
JUDr. Budziňáková – nikdy sme nad 15 Eur nešli, predávame po 20 Eur. 
 
Mgr. Drahomirecký-  je to jeho právo, my keď kupujeme tak vždy predávajúci si určuje 
podmienky.  
 
p. Čurilla – je to troška precedens.  
 
JUDr. Budziňáková – dáme tam inú cenu, doplníme to potom do uznesenia. 
 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 



3 
 

, bytom: Levoča, , v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 
00329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov 
pod miestnou komunikáciou.  
T: 30.12.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                            JUDr. Babejová 
 
 

3/2 Predaj nehnuteľnosti  
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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, , 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 
 
 
p. Čurilla- ten druhý je Valent a ten druhý Drusa. 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 

 
MR odporúča MZ schváliť 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. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 10 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 prevádzaný pozemok je zastavaný 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 
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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 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  5 zdr  0  = neschválené 
 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
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      - p. Puška si chce pristavať k domu 10 m/2 , chce tam zväčšiť kuchyňu, nemajú WC, 
príšerný hygienický štandard,  

- mesto tam má vytvorenú projektovú dokumentáciu,  
- nie sme nadšený z tohto predaja, 
- navrhovali sme iné riešenia - prenosné toalety, 
- najprv sa to p. Puškovi páčilo, ale potom sa rozhodol, že to nechce, 
- je ich na jeden záchod 20. 

 
JUDr. Budziňáková- tam je nádej, že si urobia prípojku kanalizačnú, je to v rovine že nevieme 
ako to dotiahneme ďaleko.  

 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0  proti  5 zdr  0   = neschválené 
 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
 
 
p. Čurilla  - nech si dá urobiť geometrický plán, on sa chce o dom starať. 
 
Mgr. Babej- alebo p. Polákovi znížiť nájom. 
 
JUDr. Budziňáková- zmenou vlastníka sa nájom neruší, on by mal predať naše práva 
a povinnosti, nie je to prekážkou predaja. 
 
Mgr. Drahomirecký – on si tam urobí nejaké úpravy, môžeme skontaktovať p. Poláka, či mu 
to neskomplikuje hospodárenie. Poľnohospodári si to stále privlastňujú,  

- predpokladám, že on berie reálne dotácie na tie pozemky. 
 
JUDr. Rusnačíková- nie je tam prístup, bude mať p. Polák potom prístup?  
 
Mgr. Drahomirecký – on bude mať prístup,  

- funguje to tam roky rokúce, je to starší dom, ide o zvýšenie komfortu.  
 
Mgr. Babej- on sa len asi potrebuje dostať k svojmu domu, aby vyčistil žľaby. 
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p. Dunčko- jemu sa to skomplikuje kúsok, teraz sa zapisuje na poľnohospodársku agentúru.  
 
Mgr. Drahomirecký- oni tam dajú nejakú vadu, alebo také niečo.  
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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, z účelom 
údržby a čistenia dažďových žľabov. 
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                            JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 , 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 
 
 
Mgr. Babej – je dobré, že sa p. Sedlák rozhýbal, je to oštara  v meste, špatí to tam, keď je jeho 
zámer taký, že chce pomôcť mestu, ja som za prenájom. 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  5 zdr  0 = neschválené 
 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
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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 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  0 zdr  5 = neschválené  
 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 



10 
 

- opätovne prerokovaná vec, už to bolo preberaná na mestskom zastupiteľstve, 
- rodinný dom z časti postavený na území mesta, 
- čakali sme na geometrický plán, ale nakoniec doniesol a požiadal o odkúpenie celého 

pozemku, 
- pripravili sme obšírnu dôvodovú správu, ale je to tam priúzke, 
- ak by aj predalo sa to v mestskom zastupiteľstve, stále by tam ostal veľký priestor na 

prejdenie autom pri správe a údržbe. 
 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 
, 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 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 
                            JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  0 zdr  5 = neschválené 
 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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; 
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- 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 
 
 

Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 

- celý tento pozemok bol skladiskom materiálu pre viacero rodín, je tam traktor, 
bandasky, všetko možné, mali sme aj stretnutie na pôde mesta, ale nejaká 
konštruktívna dohoda neprišla, prišli ale všetci. 

- Bartkovci, Lorincovi aj Tomalskí sa dohodli, že si dajú spraviť vlastný geometrický 
plán, my ho platiť nebudeme, uvidíme čo nám donesú, 

- oddelí sa od tejto veľkej parcely, kde bol konflikt oddelí sa tento pás - 37 m/2, ktorý 
bude slúžiť ako prístup pre Lorincovcov, Bartkovcov, ktorí sa nemajú ako dostať, lebo 
majú svah, tento pozemok by sme navrhli ponechať vo vlastníctve mesta, netreba tam 
tým pádom zriaďovať vecné bremeno, a posunúť do súťaže už len tento pozemok, 
o ktorý sa môžu uchádzať všetci,  

- navrhujeme vyhlásiť súťaž alebo to cele  nechať, tak ale potom sa nič nevyrieši, 
a ostane tam potom neporiadok a bude to rušiť tuto lokalitu odpadom. 

 
JUDr. Budziňáková – ja sa len obávam , že keď bude súťaž, jedni nedajú viac ako dajú, druhí 
dajú viac a bude zvada ako bola naposledy. Bola by som rada, ak by boli všetci spokojní.  

Mgr. Babej – dohoda medzi nimi asi nebude možná, ani o rok ani o dva, a ak to chceme 
vysporiadať tak asi cez verejnú obchodnú súťaž, 

JUDr. Budziňáková- Tomalskí doniesli súhlas s predajom, majú podpísané od Lorinca 
a Bartkovcov , že súhlasia s predajom pre Tomalských.  

-  neviem či tam p. Jendrál vydrží, ale má na to právo. 
 
Mgr. Drahomirecký –deklaroval p. Jendrál, že to nechce, on vie použiť peniaze aj inak, len 
nikdy tam nebude poriadok, kým to on nebude vlastniť, 

- stále len tam bude skládka, parkovisko, neporiadok, drevo 
 

JUDr. Budziňáková- keď oni to kúpia, stále tam traktor bude stáť. 
 

Mgr. Drahomirecký - on to nepotrebuje, ale tam vzťahy sú narušené a my ich asi ani 
nevyriešime. 

Mgr. Babej-  teraz je to naše my musím robiť poriadok. 
 
Mgr. Drahomirecký- táto ulička boli v minulosti prejazdná, teraz je tu svah, a tomuto susedovi 
to celé steká dole, on si tam spravil veľký múr, tu bola ulička kde sa dalo chodiť, toto tu 
mesto vyprace, vyčistí, a to ostáva na mestskom zastupiteľstve či bude súťaž vyhlásená, alebo 
to necháme tak.  
 
Mgr. Babej- alebo to necháme na novom zastupiteľstve. 
 
p. Dunčko- cestu treba nechať. 
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p. Čurilla- najzodpovednejšie riešenie je nechať cestu mestskú, ale ten zvyšok nie, bude tam 
stále problém keď to bude mestské, Mesto bude pod tlakom, nedokáže sa tam urobiť 
poriadok. 
 
Mgr. Drahomirecký – k drevu sa nikto nehlási, ale keď by sme zaťali nakladať hneď by 
majiteľ vyletel, nie je to ale riešenie, nechcem to tam ešte vyhrocovať. 
 
p. Čurilla – najlepšie keby sa dohodli tí ľudia. 
 
JUDr. Budziňáková- na mieste p. Jendrala by som ten pozemok nechcela.  
 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  3 proti  0 zdr  2  = neschválené 
 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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; 

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 



13 
 

 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 
 

3/3  Zrušenie uznesenia  
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ zrušiť 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 
 
 

3/4  Nájom hnuteľného majetku  
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 

 
p. Čurilla – 2 Eura na meter. 
 
JUDr. Rusnáčiková- chce to ekonomickú analýzu. 
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JUDr. Budziňáková- je to po prvý krát, uvidíme ako bude prevádzkovatelia vnímať,  
 
Mgr. Drahomirecký – kolegovia z investičného urobili dobrú robotu, lebo tam je problém, že 
každý operátor má iné podmienky. Ťažko bolo urobiť niečo univerzálne, nakoniec je to 
urobené tak, že by to malo vyhovovať všetkým. 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nájom hnuteľného majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 

 
MR odporúča MZ schváliť nájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej trasy 
telekomunikačnej chráničky stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ a 
schvaľuje podmienky súťaže podľa predloženého návrhu, formou obchodnej verejnej súťaže 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.10.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                            JUDr. Babejová 

 

3/5  Zriadenie vecného bremena  
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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, 
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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: 31.11.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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: 31.11.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 
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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 
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: 31.11.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za 5   proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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: 31.11.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 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: 31.11.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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 

 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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: 31.11.2018                          Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 33 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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;  
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- 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, bezodplatne, 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 

 

3/6  Zverenie majetku do správy  
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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; 
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; 
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 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. 35 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného 
majetku 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. 36 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti 0  zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného 
majetku s účinnosťou od 01.10.2018:  
 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;  
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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3/7  Vyradenie majetku z evidencie 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 

UZNESENIE č. 37 
K bodu: Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča zástupkyni primátora mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe MŠ ul. Železničný riadok, 054 01 Levoča podľa 
prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 12 111,35 eur. 
T: 31.10.2018                         Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 

3/ 8 Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
– oni majú zmluvu o budúcej zmluve termínovanú do 31.12.2018 požiadali o predĺženie tohto 
termínu, 
- kontaktovali sme p. Kellnera , mal záujem predlžiť túto lehotu o dva roky, ale zatiaľ nič 

neprišlo,  
- je pravdepodobné, že v piatok príde nejaká žiadosť o predĺženie termínu  a bude následné 

zapracovaná do uznesenia.  
 
Mgr. Babej- je technický možné spraviť tie šatne medzi kockou a tréningovou halou?  
 
JUDr. Budziňáková – to ukáže až projekt, bude projekt, budú sa vyjadrovať všetky dotknuté 
orgány.  
 
p. Dunčko- aby sme videli aj projekt. 

Mgr. Drahomirecký –to je zmluva o budúcej zmluve, ostrej nájomnej zmluve, bude ešte 
predchádzať prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.  

 

UZNESENIE č. 38 
K bodu: Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 na zmenu 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 
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3/ 9  Odpustenie poplatku z omeškania 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 

 
JUDr. Budziňáková- sú radi že splatili celý dlh, ale toto nemajú šancu vyrovnať.  
 
p. Čurilla- len či to splatili oni, je to tak, že to niekto zaplatí a následne príde k bytu, celé je to 
taká hra, každý by si mal plniť povinnosti a nie sa voziť v taxíkoch a mobily v rukách.  
 
Mgr. Babej- nemôžeme ten poplatok z omeškania zredukovať, ale aby to nebolo tak, že niekto 
si tu žije na úkor druhých, a čaká že aj tak mu to niekto odpustí, nie som za to, aby sme im 
odpustili celý poplatok.  

 
JUDr. Budziňáková – odpustíme im 90 %.  
 
Mgr. Babej- ja som za. 

 

UZNESENIE č. 39 
K bodu: Odpustenie poplatku z omeškania 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

 

MR odporúča MZ schváliť 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 dĺžnej 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 
 
 
 

3/ 10  Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
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UZNESENIE č. 40 
K bodu: Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 

Hl. za  0 proti  0 zdr 5  = neschválené 

 
MR neodporúča zástupkyni primátora mesta schváliť  dohodu o uznaní dlhu a jeho 
úhrade za nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu č. 10 (za mesiace 
3-10/2016, 12/2016, služby 2016, 2-12/2017, služby 2017 a 1-7/2018), na adrese Levočské 
Lúky č. 26, súp. číslo 3267, Levoča v celkovej sume 1 438,64 eur a príslušenstvo pre p. Máriu 
Čonkovú, nar.  a manžela Jozefa Čonku, nar. , obaja trvale 
bytom ,  Levoča vo výške 50 eur mesačne uhradiť vždy do konca príslušného 
mesiaca.  
T: 30.09.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 

3/ 11  Nájom nebytových predmetov 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 = neschválené 

 
MR odporúča MZ prijať ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: 30.09.2018                         Z: Mgr. Drahomirecký 
                             JUDr. Babejová 

 

 

 

3/ 12  Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – 
investičný zámer 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Čurilla- 3 eura je namiesto toho vecného bremena. 
 
Mgr. Drahomirecký- vychádzame z toho, že boli piati záujemcovia, a rozdeliť 15 eur medzi 
piatich, 
- bolo by to nie celkom etické, keď by sme od každého požiadali a oni idú v jednej ryhe. 

Telecom a Orange chcú isť všade, tí ostatní chcú vychytať sídliska a popripájať si bytové 
domy, Slovak Telecom má trás asi 5 km.  
 

p. Čurilla- vecné bremeno sa platí jednorazovo? 
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Mgr. Drahomirecký – áno, Slovak Telecom bol od začiatku platiť mestu a nikdy požiadavku 
na bezodplatne bremeno nezniesli,  
- keď ide o stavby vo verejnom záujme, oni len oznámia, že vo vašich pozemkov sme 

naťahali trasy  a zaplatíme vám jednorazovo cenu znaleckého posudku a my nemáme 
možnosť sa nijako brániť. 

 
p. Čurilla- znalecký posudok musí byť akceptovateľný a ak nie je môžeme ho napadnúť . 
 
JUDr. Budziňáková – aj tak sa všetci znalci pohybujú do jedného eura, máme takú skúsenosť  
už pri bremenách.  
 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej site – investičný zámer  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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 
                             JUDr. Babejová 

UZNESENIE č. 43 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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 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  5 proti  0 zdr 0 
 
 
MR odporúča MZ zrušiť 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 

 

3/ 13 Súhlas s podnájmom 
 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Bc. Komara  – bezodplatne? 
 
Mgr. Drahomirecký  
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- o tom sa tam nepíše, je to tam na zváženie, či tam nedať nejakú formulku, zaviazať ich, 
ale väčšinou to robíme tak, že súhlasy s podnájmom vydávame tak, že podnájmom nebolo 
vyššie ako nájomne, aby na tom nikto nezarábal, len v nemocnici je nájomne pre 
nemocnicu 3 centy za rok, o nájomnom tam nie je písané nič, či Huminitár bude za tento 
priestor Agelu alebo VNsP platiť, 

- môžeme ešte dožiadať či majú návrh nejakej podnájomnej zmluvy.  
 
 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Súhlas s podnájmom 

Hl. za  4 proti  0 zdr 1 
 

MR odporúča MZ súhlasiť 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 

 

4-5 Zmena rozpočtu č. 4 /Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 
2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií mesta.  
 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 

 –   rozpočtové hospodárenie mesta skončilo k 30.6.2018 s prebytkom 1018402 eur, 
- aj plnenie bežného rozpočtu bolo s prebytkom vo výške 686833, 21 eur, 
- schodok kapitálového rozpočtu je 83828,79 eur, 
- úverová zadlženosť mesta klesla na 24 %, takže je približne na úrovni roku 2014, 
- najväčšiu položku bežných príjmov tvoria podielové dane, ktorých vývoj je pozitívny 

a predpokladáme, že za rok 2018 bude ich výška oproti prognóze prekročená o viac 
ako 3 %, 

- bežné výdavky sú naplnené na 49, 8 %, takže rozpočet nie je prekročený, drobné 
prekročenia na jednotlivých položkách budú predmetom úpravy rozpočtu č. 4, 

- súčasťou je aj monitorovacia správa k programovému rozpočtu. 
 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2018 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
 
 
MR berie na vedomie  rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2018 
T: ihneď                                        Z: Mgr. Kamenický 
          JUDr. Babejová 
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Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 

- zmena rozpočtu č. 4 – bežné príjmy navyšujeme o 254 401 eur, najväčšie navýšenie je 
na podielových daniach a to o 120 tis. Eur, 

- dôvodom navýšenia je, že realizácia investičných akcií /cesta Za sédriou, cesta ku 
garážam – Žel. Riadok a Sídl. Západ/ je viazaná na príjem z predaja pozemkov, ktorý 
sa do konca roka nenaplní, 

- rozpočet bežných výdavkov je upravovaný podľa skutočného čerpania, navýšenie 
rozpočtu sa týka len Tajomnej Levoče, vojnových hrobov a Košickej brány, 

- rozpočet kapitálových príjmov znižujeme o 150 tis. Eur – príjem z predaja pozemkov 
a navyšujeme o 10 tis. Eur z drobných MPV, 

- ďalej navyšujeme rozpočet o dotáciu na NMP vo výške 500 tis. Eur, 
- zmena rozpočtu kapitálových výdavkov – viď tabuľka, 
- finančné operácie bez zmeny, 
- navrhujeme zrušiť uznesenie č. 33/11 zo dňa 14.12.2017 – viazanie investičných akcií 

prístupová cesta – Garáže Západ, Žel. riadok – cesta garáže a Za sédriou – cesta na 
príjem z predaja pozemkov v lok. Plantáž, 

- dôsledky zmeny č. 4: nenaplnenie príjmov, nízky prebytok rozpočtového hospodárenia 
za rok 2018, nízka tvorba fondov v budúcom roku a navrhujeme budúci príjem 
z predaja pozemkov vo výške 150 tis. Eur nezapájať do rozpočtu a posilniť tak 
fondové účty. 

 
JUDr. Budziňáková-  územné rozhodnutie na plantáže nadobúda právoplatnosť 30. Augusta,  

- Azor svoje splnil, nepotrebujeme im ani predlžovať lehotu, im stačí zaplatiť do dvoch 
rokov, tá platba čo sa očakávala tento rok, pokiaľ by oni chcel predávať pozemky 
majú tam predkupné právo, budú ho potrebovať odblokovať, nepočítame že to bude 
tohto roku, 

- máme hotové aj verejné obstarávania na tri stavby, čo sa týka ulice Za sedriou, nerada 
by som šla, aby sme asfaltovali v novembri, 

- máme VO spravené tak, aby sme teraz spravili zemné práce, výkopy a na jar by sa 
urobili povrchy, 

- tak je urobené aj čerpanie rozpočtu, ak sa ľudia stotožnia ja by som šla do toho, 
- čo sa týka námestia,  etapa po Sirotínsku  - predpokladaná hodnota zákazky bola okolo 

vstupná do aukcie okolo 640 000, po aukcii vyšlo 510 000, vyhral Metrostav , plynie 
lehota 16 dní od ukončenia kým môžu podpísať zmluvu, budúci týždeň môžeme 
podpísať zmluvu a začať odovzdávať stavenisko, 

- k Ruskinovskej ceste – ľudia veľmi seriózne k tomu pristúpili, vybrali šachty, 
vymenili kus potrubia, malo by to byť všetko v poriadku, pomôžeme im to odovzdať 
vodárenskej, 

- ale nastal problém, otočisko na konci ulice, projektant neuvažoval s oporným múrom 
a oni keď teraz odovzdali zo svahu a je tam dvojmetrové prevýšenie, ak to necháme 
tak, všetko im spadne na cestu,  

- je tam požiadavka od ľudí, aby sme im urobili vstupy so zámkovou dlažbou aby to 
bolo korektné, rokujeme o tom. 

 
Mgr. Babej – peniaze použijeme, ktoré prišli z podielových daní navyše, že ich teraz 
nepreinvestujeme , 

- 42 000 eur zástavka Levočské Lúky to tam budú nejaké špeciálne ako vyhrievaná 
podlaha?  
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JUDr. Budziňáková- dostali sme avízo od župana, budú sa robiť zástavky v spolupráci 
s VÚC, my si budeme robiť svoju časť, oni budú opravovať cestu,  

- čiastočne nám to pomôže, oni ten svah spevnia a my potom uložíme dlažbu, mali by 
byť nasvietené, lebo taká je nová norma, celková náklad je cez 90 000 Eur, 60 000  
bude ich, 30 000 plus 12 000, nasvietenie  budú naše náklady,  

- chceme to mať zrealizované.  
 
Mgr. Babej- treba len tá  suma . 
 
JUDr. Budziňáková-  celkový náklad je cez 90 000 plus 12 000 osvietenie, v pôvodom 
projekte ani nebolo nasvietenie, po novom mať to byť nasvietený projekt, väčšiu časť dá 
VÚC. 
 
Mgr. Babej- je to ich kapusta, ale 42 000 sa mi zdá cez hranu suma. 
 
p. Lorko- my dáme len 12 000 ? 
 
Mgr. Babej- my dáme 42 000, 30 000 plus 12 000 a 60 000 dá VÚC, 

- druhá otázka 12 000 veža kostol sv. Jakuba , určite sa aj tam niečo nájde prečo sa tam 
navyšuje suma 

 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4  

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 48 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4  

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného podľa predloženého 
návrhu 
T: ihneď                                        Z: Mgr. Kamenický 
          JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4  

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
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MR odporúča MZ zrušiť 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 
 
 
JUDr. Kamenická bližšie vysvetlila. 
 
Mgr. Miňďaš bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Rusnáčiková  

- vývoj podielových daní je pozitívny hlavne zo situácii na trhu práce, aj keď štát rád 
rozdáva v rámci sociálnych balíčkov z prostriedkov samosprávy, 

- čo sa týka úľavy  daňových zákonov, alebo poskytnutia sociálnych výhod vždy to ide 
z vrecka samosprávy , 

- neštandardný je začlenenie do rozpočtu príjmov z potravín, jednak na strane príjmov 
a jednak na strane výdavkov, pretože to sú čisté finančné prostriedky, ktoré sú 
skonzumované , 

- celé je to z dôvodu, že s prijatím zákona o štátnom dlhu bolo potrebné, keďže štátny 
rozpočet nepočíta s investovaním na kapitálové výdavky samosprávy, bolo potrebné 
navýšiť bežné príjmy aby sa samosprávy mohli naďalej zadlžovať,  

- z tohto titulu to tak netransparentne vyzerá v rozpočte mesta, že došlo k navýšeniu 
650 000 Eur na strane výdavkov v školstve u nás, čo je cielené, 

- Započítaním príjmov jednak na strane príjmov aj na strane výdavkov, čiže je to jedna 
k nule . 

 
JUDr. Budziňáková  

- tých opatrení zo strany štátu, ktoré nám zvyšujú výdavky bez zvýšenia príjmov, či už 
to budú obedy zadarmo alebo zvyšovanie miezd v budúcom roku alebo tohto ročná 
zimná údržba ktoré majú technické služby vykonať aj na chodníkoch, ktorú doteraz 
nerobili, 

- je to na pleciach samospráv. 
 
Mgr. Babej- kedy ma dôjsť k transformácii mestskej knižnice ? 
 
JUDr. Kamenická – od prvého januára. 
 
JUDr. Budziňáková – sme radi, že to prešlo na poslednom zastupiteľstve. 
 
Mgr. Babej 

- je vidieť, že pristúpili príspevkové organizácie k tomu seriózne, a že príjmy sú väčšie 
ako výdavky, rezervy určite ešte nejaké sú, ale to je už na nich, nech si pozrú každý do 
vlastného hrnca, problémov je veľa, do ďalších rokov spraviť dobrý rozpočet, a budúci 
rok, nech bude pre samosprávy lepší.  

 
p. Čurilla  

- veľký optimizmus by sme nemali mať, legislatívne zmeny nie len samosprávy, ale  aj     
privátne veci,  

- hospodárime myslím dobre, posledné roky stabilizácia tam je, 
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- hospodárenie je postavené na dani fyzických osôb, a vidím čo štát robí, 
- sme na hrane , štát nám už  nemôže prijať a toto treba vnímať, zodpovednosť na strane     

samosprávy musí byť, rezervy si treba vytvoriť na horšie časy,  
- ak príde kríza, tak máme problém, myslím, že štát ani nebude mať možnosť nás 

podržať, 
- mesto nerobí populistické transakcie a nejde do takých vecí, 
- robíme robotu stabilizácie, ale už bude treba pripraviť aj kultúru aj technické služby,         

zainvestovať do nových vecí . 
 
Mgr. Babej- chcem sa opýtať riaditeľa TS na úsporu energie, či sme usporili, keď sme dali 
nové osvetlenie ,ako stojím v tejto kapitole. 
 
Mgr. Miňďaš – za celý rok 2016 bola úspora 23 600 Eur približne. 
 
p. Čurilla- cena energie ale cena distribúcie je veľká , toto neovplyvníme. 
 
Mgr. Miňďaš- cena energie tvorí 25 %, my vysúťažíme najlačnejší kilowatt aký môžeme,   ale 
distribúcia sa súťažiť nedá. 
 
JUDr. Rusnáčiková – podielové danú sú rozdelené komplet 100 % pre VÚC, aj pre obce.   
 
Mgr. Kamenický – 70 % majú obce a VÚC, už si presne nepamätám, ale ešte tam je maličká 
rezerva, čo si štát necháva,  

- po kríze prišlo nariadenie zo strany štátu, aby obce neboli závisle od jednej dane , 
prišiel návrh na daňový mix, práve obce tento daňový mix odmietli.  

 
JUDr. Rusnáčiková- agendy pribúda, päť obcí v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré nie 
sú schopné zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku stavebného konania,  

- odovzdali agendu okresnému úradu, kde nevedia, s tým a jedná sa o obce pri Domaši, 
kde výstavbu nesmú vykonávať obce, ktoré majú 60 obyvateľov, čiže je z toho 
problém , 

- v rozpočte bolo čerpanie 49 000 na korekciu za TKO, tak tie korekcie sú tu, a tie 
kontroly sú len z prvého programovacieho obdobia, číže my si musíme spraviť rezervu 
aj z titulu čerpania grantových peňazí, úpravy môžeme predpokladať, 

- je to obrovské riziko pre samosprávy. 
 
JUDr. Budziňáková – grantov sa čerpá veľa,  

- zákon proti byrokracii odľahčuje katastre v stavebnom konaní,  
- všetko si musia na úrade ľudia preverovať sami, 
- softwari nefungujú ako by mali, 
- nás zapojili len v pondelok dokonca. 

 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2018.  

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
 
 
MR berie na vedomie  Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Levoča za I. 
polrok 2018. 
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T: 11.09.2018                                      Z: JUDr. Kamenická 
           JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2018 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 
 
 
MR berie na vedomie  Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2018 
T: 11.09.2018.                                        Z: Mgr. Miňďaš  
           JUDr. Babejová 
 
 

6. Poskytnutie dotácie z ropočtu mesta na rok 2018 
 
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila. 
 
Mgr. Babej-  vzišlo to z komisie, máme tam HK Spiš Indians sme dali minulého roku 
príspevok , ktorý si štatutári klubu neprišli podpísať zmluvu a tie finančné prostriedky sa 
vrátili do rozpočtu a prepadli, 

- tento stav sa opakuje aj tento rok, konateľ alebo štatutár Rado Kellner je dosť ješitný 
na to, že pre neho je tých 1 630 Eur málo a požaduje inú sumu,  

- padol návrh, aby sme  rozhodnutie z 06.02.2018, kde im boli pridelené finančné 
prostriedky, aby sme to zrušili alebo poopravili v časti pridelených finančných 
prostriedkov pre HKSpiš Indians a následne tie finančné prostriedky pridelili iným 
klubom keď to prejde v komisii. 
 

JUDr. Budziňáková- dávaš návrh, aby rada odporučila zrušiť toto uznesenie? 
 
Mgr. Babej- Áno, v tej časti 9 klubu hokejistom Spiš Indians, a tým pádom bude mať komisia 
ešte 1 630 eur na prerozdelenie. 
 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča  zástupkyni primátora mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v 
súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre 
šport a telovýchovu  
- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča 

č. 22/2015 pre: 
1. RZ pri ZŠ Francisciho 11 Levoča 370€ 
2. Levoča XC ski team   250 € 

- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C- podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 
22/2015 pre: 

1. AK Slovan Levoča   250 €  
2. WING TSUNG    250 € 
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3. Levoča XC ski team   450 € 
4. Cyklo Spiš Levoča   250 € 

 
T: September 2018       Z: RNDr. Gerčáková 

                                                                                                               JUDr.  Babejová   
 

 
UZNESENIE č.53 
 K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0 
 
 
MR odporúča zástupkyni primátora mesta zrušiť uznesenie MR  č. 25/63 zo dňa 6.2.2018 
- pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – 
kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu:  
- v zmysle § 14 ods. 1 písmeno A- podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 22/2015  

v časti týkajúcej sa dotácie pre : HK Spiš Indians  1 630 €  
  T: ihneď        Z: RNDr. Gerčáková,  

      JUDr. Babejová 
 
 

p. Lorko- Basketbalisti požadovali nejaké zvýšenie, pokiaľ mám vedomosť postúpili do 
vyššej súťaže?  
 
Mgr. Babej – nie nič nežiadali,  

- máme tam problém, že daň za tuhý komunálny odpad, či by sa nedalo opraviť, že 
niektoré športové kluby konkrétne od p. Vavra Sedláka, on tam platí za tuhý 
komunálny odpad, či by sa nedalo neplatiť, či by sa nedalo poriešiť, aby boli 
oslobodené, neplatiť.  

 
JUDr. Budziňáková- priamo Tenisový klub 92 či má vyrubený poplatok za  komunály odpad, 

- oni sú asi užívateľom objektu. 
 

7. Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej 
vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi 
komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie  

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Budziňáková- my máme uznesenie, že robíme projekt na rekonštrukciu kultúrneho 
domu a toto by bol projekt na cestu od mosta ku kultúrnemu domu,  

- nedá sa čerpať veľká suma tam je nejaký limit, 
- keď bude projekt a bude výzva tak budeme robiť realizáciu potom. 
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UZNESENIE č. 54 

K bodu: „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť  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 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. 55 

K bodu: „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča  MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
T: 24.09.2018        Z: JUDr. Babejová 
               Mgr. Babicová 
                                                               Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
 
 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť  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 
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8. Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na 
parcele 3777/1 v k. ú. Levoča 

 
 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 
 
p. Dunčko- aký je veľký ten pozemok? 
 
Ing. Pitoráková – 1300 m2 alebo tak nejako, 

- tu je kultúrny dom, kde riešime projektovú prípravu na bytové domy, tu je bytovka 
a tu pozemky a tú sú plochy pre bývalé sklady (ukážka na obrazovke). 
 

JUDr. Budziňáková- tá zmena by sa žiadala, oni aj to chcú stavať legálne,  
- chceli sme niekoho nájsť v oblasti stavebníctva, aby skúsili tam spraviť siete, ale sami 

priznali, že nevedia urobiť lacnejšie ako 40 eur, 
- otázka je, či zmenu platiť my či oni. 

 
Ing. Pitoková- bol tu taký mladý pán, ktorý rozumie problematike, ale bojí sa, že nebudú 
jednotní. 
 
p. Dučnko- ak sa to zmení na stavebné, za koľko to budeme predávať? 
 
Ing. Pitoráková- ako vravela zástupkyňa pod 40 eur to nebude.  
 
JUDr. Budziňáková- zmena územného neznamená, že ideme predávať. 
 
Ing. Pitoráková- sú tam mladé rodiny ktoré chcú stavať  rodinné domy,  je otázka, či zaplatia 
zmenu územného plánu,. 
 
Mgr. Babej- sú ochotní investovať do zmeny územného plánu? 
 
JUDr. Budziňáková- napísali, že sú. 
 
Ing. Pitoráková- možno, že postupnými krokmi sa niekde dopracujeme. 
 
Mgr. Babej- som za to vyčísliť koľko to bude stáť, ak chcú, nech na účet mesta dajú nejakú 
zábezpeku, 

- a potom ďalšie kroky následne z toho vyplynú,  
- možno z toho nebude nič. 

 
Ing. Pitoráková- možno sa budeme posúvať spoločnými silami. 
 
Mgr. Babej- je to citlivá otázka, povedia , že sme cigánom na Lúkach nedali a tu sme pod 
Mariánskom horou tam sme menili, dá sa to otočiť a zneužiť.  
 
p. Čurilla- platila zásada, že keď niekto chce zmenu územného plánu si ho hradí sám, 

- prečo komisia dala také stanovisko? 
 

Ing. Pitoráková- bolo by lepšie, keby mesto šlo do toho s nimi.  
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Mgr. Babej- máme málo peňazí na kapitálové výdavky a investície. 
 
JUDr. Budziňáková- by som to tam dala formou predfinancovania.  
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele 3777/1                

v k. ú. Levoča.                       
 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 
JUDr. Budziňáková-  budeme na Košickej bráne ďalej pokračovať, boli sme úspešní 
v žiadosti o dotáciu. 
 
Ing. Pitoráková- práce budú pokračovať na druhej strane, ako máme prenajatú tú 
nehnuteľnosť, to čo bolo viac menej pred kostolom minoritov, 

- dlažba, fasáda, pokračovať to bude až ku druhej bráne.  
 
JUDr. Budziňáková- dlažbu pred kostolom by mali v rámci reklamácie robiť. Už aj robia.  
 
 
p. Čurilla- v tom liste je kvalifikované písane, že dodávateľ pochybil,  

- šla tam výzva na dodávateľa, využili sa všetky možnosti, ktoré mesto má.  
 
Ing. Pitoráková- p. architekta sa zúčastnila všetkých kontrolných dní, podpísala zápis 
o odovzdaní a prevzatí s výhradami a podpísala a kolaudačné rozhodnutie.  
 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č. 26 

a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí – I. etapa.  
Hl. za  6 proti  0 zdr  0 

 
 
MR berie na vedomie predloženú správu Ing. Arch. Magdalény Janovskej - Rekonštrukcia 
fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č. 26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí 
– I. etapa. 
T: ihneď              Z: Ing. Pitoráková 
  JUDr. Babejová 
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9. Terestriálne vysielanie, Levočská televízia 
 
JUDr. Babejová bližsie vysvetlila. 
 
Mgr. Babej- nie sme odborníci v tejto oblasti. 
 
p. Adamkovič- som tu ako verejnosť, tieto materiály som nevidel, neviem sa vyjadriť, som 
v tejto pozícii ako vy.  
 
JUDr. Budziňáková- či si myslíte, aby mesto objednalo terestriálne vysielanie, podľa mňa je 
to dobrá vec, či by ho aj malo mesto platiť, neviem ako v iných mestách? 
 
JUDr. Babejová-  v iných mestách to robí dodávateľ sám, prostredníctvom online streamu, 
facebooku, cez web stránky, snaží sa to spraviť čo najširšie, ale na náklady jeho.  
 
JUDr. Budziňáková- ak by sme šli do toho, musíme spraviť verejné obstarávanie.  
 
Mgr. Babej- zmluva s TV je do kedy, aké sankcie nám potom vyplývajú?  
 
JUDr. Babejová-  toto sa týka vysielania programu, nedotýka sa to zmluvy s TV Levoča. 
 
JUDr. Budziňáková- my máme v zmluve vysielanie, ale nemáme ako.  
 
JUDr. Babejová- najvýhodnejšie sa nám javí prostredníctvom facebooku, tam nám facebook 
ako taký neúčtuje nič. 
 
Mgr. Babej- do 50, potom nad 50 plus tam je už problém, 

- ako by to riešili dôchodcovia, ktorí sú samí doma, neviem ako by si to pozreli, 
 
JUDr. Babejová- ušetrené peniaze, by sme vedeli použiť na našu web stránku, ktorú 
potrebujeme prerobiť,  

- je tam možnosť do budúcnosti spraviť aj online stream reportáži, živých vstupov, 
možnosti je veľa, záleží ako sa rozhodnete vy.  

 
Bc. Komara- je to na debatu, nie  takto jednoducho.  
 
JUDr. Babejová- celé to vzniklo na základe dopytu spoločnosti Levonet, ktoré terestriálne 
vysielanie poskytuje, on s tým náklady má,  

- potrebuje vyjadrenie , už do konca júla chcel, 
- toto bolo jeho stanovisko.  

 
Bc. Komara- musí sa aj tak spraviť VO, môžu sa pripraviť podklady, ale bude dlhá debata.  
 
Mgr. Babej- mala by to byť odborná debata, aby to pochopili všetci.  
 
Bc. Komara- cena nemusí hrať rolu, niekto sa vie dostať k záznamu a niekto s tým nemá 
problém.  
 
JUDr. Babejová- TV Levoča momentálne vysiela viacero spôsobmi, či je potrebné mať 
všetky, zistiť kde je potenciál, aby sledovalo čo najviac ľudí.  
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JUDr. Rusnáčiková- p. Kellner musí pochopiť, že sme financovaní z verejných zdrojov a má 
to nejaký proces schvaľovania veci.  
 
Bc. Komara- to vyšlo od neho tá iniciatíva?  
 
JUDr. Budziňáková- ja ho chápem, ale kto to má platiť?  
 
p. Adamkovič – v Januári 2016 sa poslanec Ľubo Repaský poďakoval vedeniu mesta za to, že 
signál je šírení terestriálne , aj p. vtedajší primátor Majerský chcel,  

- za tým účelom vznikala zmluva medzi mestom a spoločnosťou Levonet, mala tam byť 
zakomponovaná aj naša televízia, ale k podpisu zmluvy nedošlo,  

- bolo vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré vyhralo spoločnosť Levonet, my sme aj 
zainvestovali aj p. Kellner zainvestoval aby sa signál šíril terestriálne , ale náhrada 
nebola nikdy finančné krytá zo strany mesta, návrh zmluvy bol pripravený, p. Kellner 
to robí na báze dobrovoľnosti aj Televíza Levoča k tomu tak pristúpila, 

- rokovalo sa o tomto, spoločnosť Levonet vyhralo VO,  
- zrejme si teraz chce uplatniť nejaké nároky , 
- bolo to na báze gentlemanskej dohody, a k jej plneniu zo strany mesta zrejme nedošlo, 
- robilo sa to s dobrým úmyslom, v prospech ľudí tohto mesta.  

 
JUDr. Babejová- nie je dôvod nespokojnosti, 

-  pointa, ktorá prišla zo strany Levonetu je len refundácia konečných nákladov. 
 

p. Adamkovič- občania sú spokojní.  
 
JUDr. Babejová- otázka je na nás, či chceme terestriál.  
 
Mgr. Babej- my chceme, len keby ho uhradila kanadská vláda.  
 
p. Čurilla- my sme ho chceli.  
 
Mgr. Babej- ročne 5 600 EUR bez DPH.  
 
JUDr. Babejová – je rok 2018 - technika napreduje, posúvame sa ďalej. 
 
Mgr. Babej- tak to treba aj na mestskom zastupiteľstve prezentovať.  
 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Terestriálne vysielanie, Levočská televízia 

Hl. za  4 proti  0 zdr  2 
 
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb – prenos obsahovej 
služby v digitálnom terestriálnom multiplexe pre lokálne vysielanie so spoločnosťou 
LEVONET, s.r.o. s cenou za službu v sume 466,70 eur bez DPH /mesačne na dobu neurčitú . 
T: 31.10.2018              Z: JUDr. Babejová 
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10. Záver 
Zástupkyňa primátora mesta sa poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila        

30. zasadnutie MR v Levoči. 
 

 


