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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

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

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Kamil Tomaškovič 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila 41. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť poslanca 
MZ Ing. Miroslava Vilkovského MBA, a neskorší príchod poslanca MZ Mgr. Vladimíra 
Babeja. Navrhla členov návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určila zapisovateľa. 
Oboznámila prítomných s programom podľa pozvánky a vyzvala poslancov na možnosť 
doplnenia programu.   
 
PaedDr. Repaský- ja by som poprosil dať návrh na informáciu o územnom pláne  sídlisko 
Západ II.  za bod č. 3. 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program  rokovania  MZ 

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

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

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

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

Hl. za 12 proti   0 zdr. 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Bc. Ľubomír Komara , PhDr. Mgr. Jozef  Cvoliga 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
p. Kravecová – dostala som odpoveď k mojej interpelácii od občanov ohľadom sociálnych 
služieb ako sú dôchodky, doklady atď, 

- pani zástupkyňa mi poslala vyrozumenie, nakoľko je málo osôb na obsadenie tohto 
miesta, že sa bude prepúšťať, nie je možné zabezpečiť osoby, ktoré by tieto veci 
vybavovali,  

- ja si myslím že je to dôležité to urobiť, aby občania nemuseli lietať do Popradu alebo 
do Spišskej Novej Vsi, 

- treba za tým bojovať, lebo by bolo správne, aby občania si to vybavili tu v našom 
okrese. 
 

JUDr. Budziňáková- túto interpeláciu vybavovala pani prednostka.  
 
UZNESENIE č.   5 
K bodu:  Kontrola plnenia uznesení  

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

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 39. a 40 zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
 

Písomný materiál tvorí súčasť zápisnice MZ 

 
3/1 Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – 
Juh (vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

 
JUDr. Budziňáková – mali sme vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov  
v hnedej priemyselnej zóne v ostávajúcej časti, máme doručené dve obálky, predpokladám 
s návrhmi nájomnej zmluvy, ak by bolo treba dôkladne ich vyhodnocovať, potom by sa 
komisia odobrala, ak nie vyhodnotili by sa hneď.  
 
Mgr. Drahomirecký otvoril dve obálky. 

- Prvý návrh od spoločnosti Levotec doručený o 09:18 dňa 19.09.2018.  
- druhý návrh od spoločnosti Helske doručený 13:51 dňa 19.09.2018, 
- návrh spoločnosti Levotec – návrh nájomnej zmluvy, sprievodný list, výpis 

z obchodného registra,  má záujem  prenájom dvoch pozemkov v hnedej priemyselnej 
zóne Levoča Juh, je to koncipované ako zmluva na dobu neurčitú, výška nájomného je 
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0,60 Eura za m/2  a rok, je to minimálna výška, takže toto kritérium je splnené, návrh 
zmluvy je podpísaný aj opatrený pečiatkou aj dátumom,  nevidím návrh investičnej 
zmluvy.  

- návrh spoločnosti Helske - spoločnosť Helske doručila mestu návrh investičnej 
dohody aj s obrazovou dokumentáciou, je to geodetický návrh o ktoré pozemky má 
spoločnosť záujem, je tu aj návrh nájomnej zmluvy  a sprievodný list k obchodnej 
verejnej súťaži.  

- ja to postúpim kolegom a na konci zastupiteľstva by sme pristúpili k hlasovaniu 
o jednotlivých návrhoch na uznesenie, k týmto návrhom na uzavretie nájomnej 
a investičnej zmluvy.  

 

3/2 Kúpa nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Budziňaková- mestská rada súhlasí s kúpou ale za kúpnu cenu vo výške 10 Eur za m/2. 
Za takúto sumu vysokú sme ešte pozemky nevykupovali.  
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kúpa nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengusovská v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. 
č. KN-C 2417/2 – orná pôda, s výmerou 122 m2 a pozemku parc. č. KN-C 2417/3 – zast. pl., 
s výmerou 200 m2, od Jána Felinga, rod. , nar. , bytom: Levoča, 
ul. , v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 10 eur za m/2, 
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou.  
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

3/3 Predaj nehnuteľnosti  
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej parc. č. KN-C 3508/12 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 2 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 45/2018, 
vyhotoveného dňa 28.06.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
13.07.2018 pod č. G1-223/18 z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Františka Ondruša, rod. , 
nar. , trvale bytom , 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2  
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže nezapísanej 
v katastri nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho.   
T: 31.12.2018               Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 49 m2 , 
v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča pre Cyrila Vodžáka, rod. , 
nar.  a manž. Moniku Vodžákovú, rod. , nar. , obaja 
trvale bytom, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom 
znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok 
kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, 
vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 
T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 91 m2 , 
v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Jána Majera, rod. , nar. 
 a manž. Evu Majerovú, rod. , nar. , obaja trvale 
bytom , 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá 
nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej 
zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného 
pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 
eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady 
za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej 
výške. 
T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 10 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2, 
v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Milana Bobka, rod., 
nar.  a manž. Danu Bobkovú, rod. , nar. , obaja trvale 
bytom , Bobko, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich 
zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov 
spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej 
zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. Kupujúci zaplatia 
kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 50 eur, s dobou splácania 22 mesiacov 
a s doplatkom poslednej časti kúpnej ceny vo výške 62 eur v 23. mesiaci (50 eur x 22 mes. = 
1 100 eur + 62 eur).   
  T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/10 – zast. pl. a nádv., s výmerou 97 
m2, v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Michala Džugana, rod. 
, nar.  a manž. Máriu Džuganovú, rod. , nar. 
, obaja trvale bytom ,  054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 14 
eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich 
zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov 
spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej 
zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 
T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 85 
m2, v lok. ul. Pri strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Michala Gabríka, rod. 
, nar. ,trvale bytom ,  054 01 Levoča, SR za kúpnu 
cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná 
drobnými stavbami vo vlastníctve kupujúceho, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza 
v ich bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúceho 
zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov 
spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej 
zmluvy bude záväzok kupujúceho refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 
T: 31.12.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
p. Rosina – nie som v obraze, prečo rada nesúhlasí?  
 
JUDr. Budziňáková- stavby majú charakter dočasných stavieb a ich technický stav je taký, že 
tie pozemky si vždy mesto nechávalo vo svojom vlastníctve.  
 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
  Hl. za 8 proti  1 zdr.  7 nehl.0  =neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Nad tehelňou  k. ú. Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-E 7176 – zast. pl., s výmerou cca. 
10 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre 
Karola Polláka, rod., nar.  a manž. Boženu Pollákovú, rod. 
, nar. , obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu 20 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má 
zámer pozemok zastavať stavbou presklenej terasy, ktorá bude súčasť bytu č. 1, na prízemí 
bytového domu sup. č. 1405, ktorého je vlastníkom, pričom výstavbou tejto stavby sa zabraní 
fúkaniu silného bočného vetra a uniku tepla v zimnom období. 
T: 30.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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JUDr. Babejová – udávam, že sa jedná o mojich rodičov.  
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Kežmarská cesta k. ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 3213/4 – zast. pl., s výmerou 7 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2018, vyhotoveného dňa 10.8.2018, geodetom 
Jánom Buríkom, od pozemku parc. č. KN-C 3213/3 - zast. pl., s výmerou 407 m2, pre Ing. 
Jozefa Babeja, rod. , nar.  a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. 
, nar. , obaja bytom: ,  Levoča, za kúpnu cenu 30 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou garáže                            vo 
vlastníctve nadobúdateľa.  
 T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
p. Kravecová – nie odvodnenie Slavkovskej všade je to mylné, ale odvodnenie Predmestia, to 
je tá ulička sporná, kde treba urobiť poriadok, 

- on tam nemôže stavať na ulici.  
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  6 zdr.  11 nehl. 0       = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Slavkovská, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou cca. 
10 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre 
Jozefa Pušku, rod. , nar. , bytom: , Levoča, za 
kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 
že žiadateľ má zámer pozemok zastavať prístavbou sociálneho zariadenia a chodby, ktorá 
bude súčasť rodinného domu s.č. 877 postavenom na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na 
pozemku parc. č. KN-E 1200/2, ktorého je spoluvlastníkom v podiele 1/12-ina, pričom touto 
prístavbou si vyrieši súčasné problémy s hygienou a zároveň problémy s únikom tepla 
v zimnom období. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 6 proti  0 zdr.  10 nehl. 1 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v k. ú. 
Torysky, a to časti pozemku parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 a časti 
pozemku parc. č. KN-E 15 – zast. pl., s výmerou cca 11 m2 podľa geometrického plánu, ktorý 
si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Tomáša Pástora, rod. , nar. 
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, bytom: , okr. Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer na cit. 
pozemkoch zrealizovať prístup k zadnej časti rodinného domu s. č. 134, postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 666 – zast. pl., ktorého je spoluvlastníkom v podiele ½-ica, za účelom 
údržby a čistenia dažďových žľabov. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 16 proti  0 zdr.0  nehl.  0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190 m2 v podiele 1/3-ina pre Jána Lesňáka, rod. 
 nar. ,  trvale bytom ul. , Levoča, za kúpnu cenu 20 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa, ktorý je 
spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3-iny.   
T: 30.12.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
p. Rosina- čo pre nás vyplýva, na ako dlho mu to prenajmeme?? 
 
Mgr. Drahomirecký - na  dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.  
 
p. Rosina - ja sa čudujem, že ten dom mesto vôbec predalo v minulosti, budeme sa naťahovať 
potom? 
 
JUDr. Budziňáková – prenájom vieme zrušiť, ak by bol problém.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - aký zámer má vlastník?  
 
Mgr. Drahomirecký - rekonštrukcia za účelom podnikateľských aktivít.  
 
Ing. Sedlák – čo sa týka múru, a hradieb, vieme ako vyzerajú hradby v Levoči, je to storočná  
stavba, ktorá bude potrebovať opravu, zrútila sa časť múra asi pred mesiacom, 

- môj návrh spočíva v tom, viem že mesto musí vrátiť peniaze ministerstvu kultúry, 
nakoľko mu bola poskytnutá dotácia, 

- terasy sú prepadnuté,  
- mám projektovú štúdiu, kde ma upozornili, aby bol hradobnú múr odvodnený, lebo 

tam voda spôsobuje problémy, terasy sú prepadnuté, voda mi tam devastuje 
nehnuteľnosť,  

- hradobný múr, ktorý je majetkom mesta je v havarijnom stave, a obava, že sa zrúti tam 
je, 

- preto žiadam zastupiteľstvo, aby mi prenajalo s tým že sa zaviažem, že terasu 
zrekonštruujem na svoje náklady,  

- súhlasím, že musí byť nejaká forma spolupráce,  
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- apelujem na Vás, za 20 rokov sa tam nerobilo nič, 
- chcem zrekonštruovať celý dom, mám už vypracovanú aj štúdiu,  
- mám to schválené Krajským pamiatkovým úradom,  
- mám záujem ako celok to zrevitalizovať,  
- aby sa mesto dostalo na svoju parcelu, musí prejsť cez moju parcelu cez schodisko, ak 

by našla havarijná situácia, šiel by som proti sebe, ak by som mestu nedovolil opraviť 
hradobný múr. 
 
 

PaedDr. Repaský – mesto má problém s rekonštrukciou hradieb, nič lepšie sa nám nemohlo 
stáť, ak je niekto ochotný revitalizovať majetok mesta s tým, že by to v budúcnosti chcel 
odpredať späť mestu,  

- je to podobná situácia ako sme riešili pri športovej hale, 
- p. Sedlák urobí prácu za náš,  
- časť hradieb sa zatraktívni,  
- pamiatkari sú zato, čo mám informáciu, 
- súkromný vlastní spraví prácu za nás,  
- nevidím v tom problém. 

 
p. Rosina- nič voči tomu nemám, o hradby sa mesto stará,  

- ten dom je v zlom stave, je to právne že ten dom je v takom stave? 
- máme problém s parkovaním, bude robiť nový majiteľ tam parkovisko? 
- ja osobne som proti nájmu,  

 
MUDr. Jana Suráková- mne sa páči, že chceme to zveľadiť, je to veľká opacha,  

- aký bude účel využitia? Len súkromný alebo aj verejný? 
 
Ing. Sedlák – moji architekti mi navrhli, buď komerčné účely, nebránim sa ani ateliéru, 
mestské informačné stredisko, kultúrne stredisko, konkrétny zámer ešte nemám, 

- nebránim sa spolupráci s mestom,  
 
Bc. Komara- situácia s parkovaním je kritická, podnikateľská aktivita si vyžaduje možnosti 
parkovania, máte to doriešené?  
 
Ing. Sedlák – áno máme.  
 
p. Kravecová- patrí do Vašej rekonštrukcie začať s domom, lebo ten dom je atrapa. 
  
Ing. Sedlák- ak dostanem povolenie, strechu by som chcel ešte tohto roku stihnúť, zvyšok na 
apríl podľa počasia,  

- terasy musím odvodniť, už dochádza k rekonštrukcii, chcem, aby aj terasy boli 
súčasťou toho kolaudačného konania.  

 
p. Rosina- najprv zrekonštruujme ten dom a potom uvažujme o prenájme. 
 
p. Lorko- myslím, že veľa Levočanov sa poteší, ak sa bude s tým objektom niečo robiť, a my 
ako poslanci máme povinnosť s tým mu pomôcť,  

- ak bude problém so stavebným povolením, kedykoľvek môžeme zmluvu zrušiť , 
prihováram sa, aby sme dané parcely prenajali na daný účel. 
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p. Čurilla -  nespochybňujem ten zámer, bol som pri tom, keď sme predávali a bola podobná 
diskusia ako dnes,  

- keby mesto vtedy po diskusii pristúpili na to, že trocha neštandardne predalo časť 
hradieb,  

- ak by to mesto nepredalo, ten stav by tam nebol,  
- mesto sa v rámci svojich možnosti stará,  
- problém vznikol nečinnosťou vášho otca,  
- mesto to chcelo naspať odkúpiť,  
- za ten stav je zodpovedný vlastník alebo vlastník pred Vami,  
- rád to podporím, ale nepáči sa mi , že sa to dáva do polohy, že mesto sa nestará, 
- rád podporím, ale len nájom,  
- terajšia pracháreň bola podobná situácia, 
- trpí celý objekt a  zodpovedné nie je mesto ale vlastník.  

 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  6 zdr.  10 nehl.  0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľností v lok. ul. 
Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl., a 
časť pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., vo výmere podľa geometrického plánu, ktorý 
si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Ing. Petra Sedláka, rod. , nar. 
, trvalé bytom , za kúpnu cenu 30 eur/m2, v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemky na vlastné 
náklady významne zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od ich nadobudnutia, pričom 
terasy budú tvoriť ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na 
podnikateľské účely.  
T: 30.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Prenájom nehnuteľnosti 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 1 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľností v lok. ul. 
Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl.,  o výmere 126 
m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., o výmere 60 m2, pre Ing. Petra 
Sedláka, rod. , nar. , trvale bytom , na dobu 
neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemky na vlastné náklady významne 
zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od ich nadobudnutia, pričom terasy budú tvoriť 
ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na podnikateľské účely. 
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
p. Kravecová – ak aj ostatní majú príjazd k domu, bolo by to nefér mu to zamietnuť 
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- dá sa upraviť, koľko by mesto potrebovalo ešte pri rozšírení cesty alebo chodníka. 
 
Mgr. Drahomirecký- to je len zámer, konečný predaj by bol ešte predmetom na mestskom 
zastupiteľstve , a predchádzalo by mu zameranie, nové parcelné číslo, a bolo by to možné 
zamerať aby neboli ohrozené budúce potreby mesta.  
 
JUdr. Budziňáková- ideme v režime ako ostatný, nikto to nemá odkúpené.  
 
Mgr. Drahomirecký – ide o úzku ulicu ,kde nie je chodník, 

- v budúcnosti bude mesto možno cestu rozšíriť alebo doplniť o chodník. 
 
p. Kravecová- so súhlasom mesta môže si to tam robiť. 
 
Mgr. Drahomirecký – v súhlase, ale bude podmienka, že dočasného charakteru, nie žiadne 
masívne múry.  
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  1 zdr. 13 nehl. 0   = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v lok. ul. 
Ovocinárska k. ú. Levoča, a to  časť pozemku parc. č. KN-C 7218/5 – zast. pl., s výmerou 
cca. 50 m2 podľa  geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, 
pre Ing. Mareka Felinga, rod. , nar. , bytom: ,  
Levoča, za kúpnu cenu 14 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že žiadateľ má zámer na citovanom pozemku zrealizovať úpravy terénu 
z dôvodu prevýšenia a následne si vyriešiť vjazd a uloženie inžinierskych sietí – prípojok 
k rodinnému domu.   
T: 30.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
p. Rosina-  a je odvodnený ten pozemok? 
 
Mgr. Drahomirecký - to je trávnatá plocha. 
 
p. Kravecová – ulica, čo nie je odvodnená, títo keď si odkúpia tiež to zasahuje to cesty,  

- je to jedna „galiba“. 
 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 12 proti  0 zdr. 2 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie parc. č. KN-C 2742/3 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-58/2018, vyhotoveného dňa 28.08.2018 Jánom Buríkom-GEODET, IČO: 
33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 7095/3 – zast. 
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pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča pre p. Viktora Kaleju, rod. 
, trvale bytom ,Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu s. č. 865  vo vlastníctve 
kupujúceho, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1336 k. ú. Levoča. V súlade s Čl. 17, ods. 3 
Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho 
práva vo výške 2 eurá/m2 /rok.   
T: 31.12.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 0 proti  5 zdr.  9 nehl. 0   = neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
ul. Predmestie parc. č. KN-C 2742/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 188 m2 ,oddeleného na 
podklade geometrického plánu č. 33981302-58/2018, vyhotoveného dňa 28.08.2018 Jánom 
Buríkom-GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39,   z pozemku 
parc.  č. KN-E 7095/3 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. 
Levoča pre p. Viktora Kaleju, rod. , nar. , trvale 
bytom, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku, ktorého je 

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

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

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

T: 31.12.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
p. Kravecová - po tejto ceste môžu chodiť Kopkášovci, Tomalský, Hasaj a neviem kto tam je. 
 
Mgr. Drahomirecký - cesta ja zachovaná, tento prístup bude slúžiť pre tieto dva rodinné 
domy, o kúpu tohto pozemku sa môže usilovať kto chce ( ukazuje na mape), táto ulička bude 
aj naďalej vo vlastníctve mesta. 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 12 proti  0 zdr.  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. 
KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č.  1 
k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) v súlade s ustanovením § 
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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 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 
   Hl. za 14 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri prameni - parc. č. KN-C 1492/10 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
MUDr. Annu Stetuličovú, rod. , nar. , trvale bytom 
, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že 
prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže nezapísanej v katastri nehnuteľností vo 
vlastníctve kupujúcej.   
T: 31.10.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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3/4 Zrušenie uznesenia  
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
PhDr. Ľubomír Vira- nefunguje mi tlačidlo.  (Hlasoval  dvihnutím ruky, pokiaľ sa to 
neopravilo).  
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zrušenie uznesenia 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
21.6.2018, ktorým pod č. 39/20 bol schválený predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. ul. 
Kežmarská cesta v k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3213/3 (diel 10) – zast. pl., 
s výmerou 6 m2, ktorého výmera bola pričlenená k pozemku parc. č. KN-C 3210/2 – zast. p., 
s novou výmerou 228 m2, na podklade geometrického plánu č. 75/2007, vyhotoveného dňa 
18.9.2007, geodetom Jánom Buríkom, úradne overeného dňa 12.10.2007, pre Ing. Jozefa 
Babeja, rod. , nar.  a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. 
, nar. , obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu 30 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Uznesenie sa ruší z dôvodu, že GP č. 75/2007 nie je možné zapísať do KN.  
T: ihneď            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

3/5 Nájom hnuteľného majetku 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nájom hnuteľného majetku 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej trasy telekomunikačnej 
chráničky stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ a schvaľuje 
podmienky súťaže podľa predloženého návrhu (príloha č. 1) formou obchodnej verejnej 
súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. 
T: 31.10.2018             Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

 

 

3/6 Zriadenie vecného bremena 
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Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr.  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/066, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod č. G1 – 106/17:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7127/2 diel 

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

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

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

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

umiestnenie a následnú prevádzku prípojky informačného systému diaľnice a zariadenia 
najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, 
rekonštrukcie (obnovy) informačného systému diaľnice; 
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- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknuté pozemky pešo, 
automobilmi, strojmi, prípadne inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za 
účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky informačného systému diaľnice na dotknutom 
pozemku; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/052, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 313/16:  
- 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 
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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: 30.11.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/042, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 15.07.2016 pod č. G1 – 196/16:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 

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

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

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

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 234/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti   0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
01/12/L/060, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod č. G1 – 101/17:  
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7113/1 

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

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

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

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 1,06 eur/m2 záber, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č. 184/2017, vyhotoveným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  
T: 30.11.2018                       Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– 
TS13“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 220/2018 vyhotoveného dňa 25.04.2018 spoločnosťou GEODETING s. r. o., 
Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 09.05.2018 pod č. G1-132/18:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, 

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

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

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

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 
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UZNESENIE č. 35 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– 
TS13“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 220/2018 vyhotoveného dňa 25.04.2018 spoločnosťou GEODETING s. r. o., 
Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 09.05.2018 pod č. G1-132/18:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, 

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

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

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.      
T: 31.12.2018              Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

3/7 Zverenie majetku do správy 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Zverenie majetku do správy 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie „Zmluvy o prevzatí majetku mesta do správy“ medzi mestom 
Levoča ako vlastníkom a Technickými službami mesta Levoča, so sídlom:  Levoča, Hradby č. 
2, IČO: 35528052 ako prevádzkovateľom, s účinnosťou od 01.10.2018 na dobu určitú do 
31.12.2023, bezodplatne. Predmetom zmluvy je úprava základných práv a povinností 
zmluvných strán súvisiacich so záväzkom prevádzkovateľa na svoje náklady, na vlastné 
nebezpečenstvo, riadne a včas vykonávať pre vlastníka služby na zabezpečenie správy stavby 
a manipulačnej techniky:  
 inv. č. 2/827/235 – Spevnené plochy - zberný dvor; v obstarávacej cene 99 210,93 eur; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 963,58 eur, oprávky 60 eur, v zostatkovej cene 13 903,58 eur; 
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 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 
 
 

3/8  Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve 
   Hl. za 15 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku zmluvy o budúcej nájomnej zmluve č. ZM_016/2018 zo 
dňa 29.12.2017 s hokejovým klubom HK Spiš Indians, Pri podkove 5, 054 01 Levoča, IČO: 
42419981 a mestom Levoča, predmetom ktorého je zmena predmetu budúceho nájmu na 
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3240/11 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Levoča s výmerou 
cca 230 m2 a predĺženie lehoty na uzavretie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti z 31.12.2018 na 
31.12.2020. Ostatné ustanovenia zmluvy ostanú nedotknuté. 
T: 31.12.2018            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
 

3/9 Odpustenie poplatku z omeškania 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
p. Jeseňák, M.A. - máju na splatenie tých 10 percent? 
 
JUDr. Budziňáková- sú to dôchodcovia, teraz splácali cez osobitného príjemcu.  
 
p. Kravecová- nebude to spúšťací manéver pre ostatných? Týmto odpustíme, či iný neprídu 
s požiadavkami.  
 
Mgr. Drahomirecký - v minulosti tie hodnoty boli obmedzované, teraz je možno odpustiť 
akýkoľvek dlh, 
- je fakt, že asi nebudú mať na tých 10 percent, vyplatili všetky dlhy čo mali voči mestu, je 

to už len o tom poplatku z omeškania.  
 
p. Kravecová -  nedá sa urobiť výmena, a ich presťahovať do toho bytu. 
 
Mgr. Drahomirecký - to už nie je mestský byt. 
 
 
 
 
 



23 

 

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

3/10 Nájom nebytových priestorov 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Drahomirecký otvára obálku -  návrh bol doručený 11.09.2018 pristúpil by som k jeho 
vyhodnoteniu, 
- návrh zmluvy o nájme je vypracovaný p. Marekom Šurcom, Čajovňa White Lady, 
- plánuje využívať na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojený s predajom na 

priamu konzumáciu, kúpu tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi – 
maloobchod, alebo iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod, organizovanie 
športových podujatí, 

- záujem na prevzatie priestorov od 01.12.2018, 
- výška nájomného 53,51 Eur za m/2 a rok, 
- návrh je riadne podpísaný s dátum aj pečiatkou,  
- začali sme s rekonštrukciou tohto priestoru, sú tam kompletné urobené rozvody elektrickej  

energie,  
- dali sme si naceniť rekonštrukciu, vzduchotechniky - odhad je do 50 000 Eur, 
- na poslednom zastupiteľstve bola otázka návratnosti, pohybovala sa na úrovni 15 000-

18 000, ale nerátalo sa s opravou vzduchotechniky, 
- je na mestskom zastupiteľstve, či prijať návrh p. Šurca, alebo odmietnuť a zrušiť verejnú 

obchodnú súťaž.  
 
p. Rosina- myslím ,že to je jasné, že musíme prepočítať ešte raz. 
 
Mgr. Drahomirecký- zmluva bude trvať 4 roky, ale len s rekonštrukciou stavebných častí.  
 
p. Rosina- prepočítať a zrušiť súťaž.  
 
p. Čurilla – musí byť vzduchotechnika. 
 
Mgr. Drahomirecký- musí podľa hygieny, je tam nízky strop a nedá sa inak spraviť 
vzduchotechniku, musí isť všetko v podlahe, všetko treba vybrať, vymeniť a opraviť to celé,  
- je tam veľká vzduchotechnická jednotka.  
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p. Rosina  - a nemôže si to on sám spraviť?  
 
Mgr. Drahomirecký – to sú veľké náklady pre neho.  
 
p. Kravecová- navrhujem zrušiť súťaž a vyhodnotiť podľa novej ceny a dať novú súťaž. 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nájom nebytových priestorov 

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

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: navrhujem zrušiť 
obchodnú verejnú súťaž a vyhlásiť novú až po rekonštrukcii objektu a ponúknuť nájomnú 
zmluvu podľa nového cenníka. /nebytový priestor v objekte NMP 28/. 
T: 20.09.2018          Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 

3/10  Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – 
investičný zámer 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete – investičný zámer 

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

náklady podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre územné 
konanie a podľa overenej situácie umiestnenia stavby vypracovanej zodpovedným 
projektantom; 

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi 
(stavebníkmi verejnej elektronickej komunikačnej siete – ďalej len „podniky“) v meste 
Levoča v maximálnej možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah 
rozkopávok na spoločných úsekoch optických sietí v meste Levoča. Investor umožní iným 
podnikom pripokládku optickej siete resp. optického kábla za štandardných podmienok na 
princípe počtu prvkov v ryhe. V záujme zabezpečenia požiadavky mesta, aby bol 
v najväčšom možnom rozsahu na Dotknutých pozemkoch zrealizovaný len jeden spoločný 
výkop bude investor spolupracovať s ostatnými podnikmi už v štádiu prípravy projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie; 
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c) investor dokončí všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej 
komunikačnej siete v termíne, v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, ktorým 
bude povolená stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete; 

d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov v sume 3 EUR za každý jeden m² záberu stavebne dotknutého 
pozemku, pričom záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak 
uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma optického 
telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov; 

e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z celkovej 
výšky jednorazovej primeranej náhrady za užívanie stavebne dotknutých pozemkov podľa 
DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete uvedenej v Zmluve 
a vydania rozkopávkového povolenia, pričom lehota začína plynúť momentom skutočnosti, 
ktorá nastala ako posledná; 

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

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

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

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

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

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

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

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

d) investor zaplatí Mestu za nútené obmedzenie užívania  dotknutých pozemkov vo forme 
zriadenia a prevádzkovania stavby  jednorazovú primeranú náhradu v sume 3 EUR za 
každý jeden m² záberu dotknutých pozemkov, pričom záberom dotknutých pozemkov sa 
rozumie záber vykonaný jednak uložením optického telekomunikačného vedenia ako aj 
šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných 
právnych predpisov; 

e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z výšky 
jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania dotknutých pozemkov podľa 
DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbu uvedenú v Dohode; 

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

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

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

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

MZ ruší uznesenie č. 41 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
21.06.2018, ktorým bol schválený investičný zámer spoločností: 
Slovak Telekom, a. s. ; IČO: 35 763 469, so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 
Orange Slovensko, a. s.; IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava; 
ANTIK Telecom s. r. o. , IČO: 36 191 400, so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice; 
LEVONET s. r. o., IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča; 
SWAN KE, s. r. o., IČO: 36 184 641, so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice  
spočívajúci vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, najmä 
v lokalitách: Pri prameni, M. R. Štefánika, Železničný riadok, Probstnerova cesta, Rozvoj, 
Francisciho, Greschika, Czauczika, Pod vinicou, Ždiarska, Štúrova a podstatné obsahové 
podmienky zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 
a podstatné obsahové podmienky zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete. 
T: ihneď            Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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3/11  Súhlas s podnájmom 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Súhlas s podnájmom 

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

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

3/12  Predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. M. R. Štefánika parc. č. KN-C 
1830/2 – záhrady, s výmerou 154 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
58/2018, vyhotoveného dňa 05.09.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
11.09.2018 pod č. G1-289/18, z pozemkov parc. č. KN-E 2625 – orná pôda s výmerou 12 m2, 
parc. č. KN-E 7117/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou 172 m2 a parc. č. KN-E 2620 – orná pôda 
s výmerou 205 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, 
pre Stanislava Chovančíka, rod. , nar.  a Zuzanu Chovančíkovú, 
rod. , nar. , obaja trvale bytom , 054 01 Levoča, SR, 
za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná 
drobnými stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, keďže sa nachádza v ich 
bezprostrednom susedstve.  
T: 31.10.2018           Z: Mgr. Drahomirecký 
                JUDr. Babejová 
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3/13  Informácia o územnom pláne sídliska Západ II.  
 
 
PaedDr. Repaský –  v poslednom mesiaci došlo k predaju časti tohto pozemku súkromnou 
osobou súkromnej spoločnosti, nakoľko je tam vypracovaná štúdia, ktorá bola zadaná mestom 
r. 2011 so zámerom aby bolo definované čo mesto s touto lokalitou chce mať, 
- jedná sa o Francisciho ulicu – Gréckokatolícky chrám  
- domov dôchodcov bol tam zadefinovaný 
- pred pár mesiacmi bol predaný súkromnými majiteľmi súkromnej spoločnosti 
- Gréckokatolícka cirkev je kúsok znepokojená , a pýta sa mesta, aký má zámer mesto, lebo 

súkromný vlastník tam môže postaviť hypermarket,  
- už dlhšie chceme domov dôchodcov a tam je ideálny priestor,  
- je tu aj vizualizácia, mohla by tam byť oddychová zóna 
- je jednanie Gréckokatolíckej cirkvi s Bratislavskými inštitúciami a mesto by prišlo ako 

slepé kura k zabezpečeniu domovu dôchodcov 
- pýtam sa v mene obyvateľov aký je zámer mesta, nakoľko pred 7 rokmi bola vybudovaná 

urbanistická štúdia, ktorá bola zadaná mestom, aby bolo jasné, čo v tejto lokalite bude 
- prečo nebolo dané na zastupiteľstvo zmena územného plánu 
- poprosím vedenie mesta aby sa vyjadrilo k tomu 
- táto zóna by mala byť oddychová, tento priestor by mal slúžiť občanovi 
- ide tu o zámer a koncepčnosť, ktorá tu chýba. 

 
JUDr. Budziňáková – vidím to prvý krát, nebola som pri tom v r. 2011, bol hodinu pred MZ 
za mnou gréckokatolícky kňaz,  
- p. kňaz Višňovský prišiel s tým, ako by mesto vedelo pomôcť pri majetkovoprávnom 

vysporiadaní pozemku , ktorý bol predaný v minulosti p. Bačovi a p. Suchému 
- bol predaný niekomu inému 
- súhlasím s tým, aby mesto malo, ak je taká štúdia na stole, pomôcť s majetkovoprávnym 

a čo sme predali, mali by sme vykúpiť späť, jedine tak to vidím , že mesto môže pomôcť 
pri realizácii tohto zámeru, 

- bol v júli predkladaný zámer komunitného plánu sociálnych služieb a nikto vtedy 
nepovedal, zahrňme sociálne služby, ktoré sa plánujú v tejto lokalite  

- treba predložiť návrh na doplnenie plánu, ktorý sme schvaľovali na roku 2018-2022, aby 
kto chcel prísť realizovať túto stavbu do mesta, vedel zdokladovať, lebo všade ho budú 
pýtať výpis z toho komunitného plánu sociálnych služieb, 

- je to na pracovné rokovanie medzi všetkými stranami, aby sme hľadali riešenie,  
- oslovíme nového majiteľa pozemku ,aby sme vykúpili pozemok naspäť  
 
PaedDr. Repaský- ak nebude súhlasiť máme nejakú možnosť mu zamedziť postaviť tam ten 
supermarket? 
 
Ing. Pitoráková – územný plán je vedený ako občianska vybavenosť, a tam patrí zdravotnícke 
strediská, obchodné domy, ale aj domovy dôchodcov,  
- keď sme začali robiť túto štúdiu v čase keď sa začali vybavovať stavebné rozhodnutia na 

gréckokatolícky chrám,  
- chceli sme si pomôcť výstavbe chrámu aj s parkoviskami,  
- Gréckokatolícka cirkev by chcela v budúcnosti nejaká faru alebo zázemie k chrámu 

a možno v budúcnosti aj domov dôchodcov alebo niečo podobné,  
- máme vydané rozhodnutie, na komunikácie, obratisko, prístupové cesty a to musí 

stavebník dodržať, v celej štúdii je ako to tam má vyzerať,  
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- nikdy nebol zámer aby mesto tam malo vybudovať domov dôchodcov,  
- je to na pracovné rokovanie. 
 
p. Čurilla – boli som pri tom, keď sme to predávali, počúvali sme už vtedy zámer aký bol, 
vtedy sme to schválili ten odpredaj, nedala sa tam ani plomba,  
- naše možnosti už asi skončili,  
- v diskusii ideme, že prišiel spasiteľ,  
- už je to majetkovoprávne vysporiadané, tam už ide len ten územný plán, v ňom sa 

spomínala občianska vybavenosť,  
- k nám sa dostane to ak bude zmena územného plánu. 
 
PaedDr. Repaský-  bol sa vlastník informovať čo tam môže postaviť, 
p. Lorko- nemusel, územný plán je na stránke mesta,  
 
p. Kravecová- plánoval sa tam dom dôchodcov pri tom chráme,  
- pre Levoču by bolo najlepšie domov dôchodcov, a nie centier, lebo obchodných centier 

máme veľa, ale domovov dôchodcov ani jeden.  
 
MUDr. Suráková- neviem či mesto pochybilo, sedem rokov boli vlastníkmi fyzické osoby, 
mohla Gréckokatolícka cirkev od nich to odkúpiť, 
- obchod by nebol zlý, lebo pribudli by parkovacie miesta.  
 
JUDr. Budziňáková – nevidím prečo, by mesto malo byť zodpovedné za predaj, máme 
možnosť vykúpiť ten pozemok,  
- ak chceme sociálne služby, nemáme dôvod zmeniť územný plán, 
- ak chceme pomôcť, musíme sa pokúsiť dostať k tomu pozemku. 
 
PaedDr. Repaský- ja sa len pýtam aký je stav. 
 
p. Lorko – neviem, či tam nie je spoločnosť čo mestu projektovala dom sociálnych služieb 
v lokalite nemocnice. 
 
JUDr. Budziňáková – dávam poslanecký návrh, aby bolo vedenie mesto poverené vstúpením 
do rokovania s terajším vlastníkom pozemku a jeho spätnom nadobudnutí,  
- ja si tiež myslím, že pozemok nemal byť v minulosti predaný, je v srdci sídliska.  
 
p. Lorko – beriem spať svoju vetu, p. Papcun ma opravil. Tá spoločnosť sa inak volala.  
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Informácia o územnom pláne sídliska Západ II.  

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

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

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

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, 

- 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. 
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JUDr. Rusnáčiková - po revízii na príjmovej strane rozpočtu ukazovatele sú v súlade 
s prognózou, s relevantnými zverejnenými údajmi štatistického úradu, s nížením miery 
nezamestnanosti, 

- hlavný zdrojom podielových daní sú dane z príjmov fyzických osôb , výber je lepší 
ako bola prognóza, 

- mesto nezapája cudzie zdroje nenávratné zdroje, 
- nejde o navyšovanie úverov, 
- odporúčam zmenu rozpočtu schváliť, 
- prípadný príjem kapitálový z predaja pozemkov z IBV nezapájať do rozpočtu, pretože 

výdavky budú hradené z výsledkov hospodárenia investičného fondu z minulého roku,  
- bude prebytok hospodárenia nižší o túto sumu. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  Vnútrobloky - kedy je doba realizácia projektu?  
  
Mgr. Babicová – september 2019. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- rekonštrukcia časti Námestia, nejakú informáciu by som poprosil.  
 
JUDr. Budziňáková – budúci týždeň by som mala podpisovať zmluvu, vyhrala spoločnosť 
Metrostav , prvý krát to pôjde cez elektronickú aukciu na dodávku stavebných prác 

- zo vstupnej obstarávacej ceny 640 000 sa znížilo na 510 000 s DPH, tá úspora je tam 
výrazná, 

- ak podpíšeme zmluvu na budúci týždeň,  budeme rokovať kedy odovzdať stavenisko 
a budeme sa snažiť čo najskôr,  
 

PhDr. Mgr. Cvoliga- krytie bude z dotácie PSK? alebo Ministerstva financií ? a ta druhá etapa 
pôjde na budúci rok, 

- dotácie pre mesto Levoča bola jedna z najvyšších akú PSK darovalo mestu za 
posledné roky, 

- toto mesto si to zaslúži a toto bude výrazná pomoc pre mesto. 
 
p. Rosina – suma za šatne futbal 150 000 Eur ma zaskočila 

- bežné výdavky - rozvoj obcí 50 000 Eur ?  
 
Mgr. Kamenický – to je na Košickú bránu, príjem grant 45 000 a 5 000 je spolufinancovanie.  
 
JUDr. Budziňáková- šatne sú už schválené. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- východiska rozpočtu na budúci rok? 
 
Mgr. Kamenický – ešte nie je zverejnená prognóza Ministerstva Financií,  

- bude problém s valorizáciou miezd pedagogických zamestnancov aj nepedagogických 
zamestnancov, či nebudeme musieť siahnuť na pohyblivú zložku platu a navyšovať 
tarify. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga- najviac na zmenu taríf doplatí Košický a Prešovský kraj. kde sú 
v priemere najnižšie mzdy a najviac zamestnancov vo verejnej správe je v najnižších 
kategóriách a nárast je okolo 37 % , 

- na porovnanie na VÚC Prešov jedná sa o 6 000 000 Eur nárast,  
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Mgr. Kamenický- na mestskom úrade suma presahuje 100 000, na technických službách 
takmer 300 000 Eur. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- a na rok bude ďalších 10 % valorizácie.  
 
Mgr. Babej – tá suma autobusové zástavky na Levočské Lúky sa mi zdá veľká, 80 000 
musíme vynaložiť z kapitálových výdavkov na  rekonštrukciu zastávky.  
 
JUDr. Budziňáková – zastávky tam urobiť treba, zastávka je na komunikácii, my ju 
potrebujeme dostať mimo komunikácie, rozpočet robia projektanti 

- budeme ešte súťažiť, podiel mesta je 42 000, 12 000 je nasvietenie prechodov, 30 000 
stavebné práce – spevnenia krajníc, 60 000 správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
p. Kravecová – som rada, že to odvodnenie cesty Predmestie je tam naplánované a že či bude 
sa realizovať aj chodník ak to bude celé rozbite?  
 
JUDr. Budziňáková - na chodník zatiaľ nemáme v rozpočte.  
p. Kravecová - neviem, prečo sme to predtým zrušili, je nevyhnutné to sprejazdniť. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - tam sa budú robiť pripájacie pruhy, je to neštandardná situácia zo strany 
PSK, lebo nie sme nútení robiť takéto investície, primárne riešime komunikácie, ďalšie 25 
žiadosti v rámci kraja sme odmietli, ale prečo nepomôcť mestu,  

- je to nešťastná lokalita,  
- problém je s násypom trate, 
- technické možnosti autobusov neumožňovali prejazd, toto je najbezpečnejšie riešenie  
- mesto Vysoké Tatry má 18 prechodov a ceny sú okolo 15 000-18 000. 

p. Kravecová – máme nové zastávky, takýto systém by sme nemohli využiť na Levočských 
lúkach? 
 
JUDr. Budziňáková -  firmy dali len zastávky, nie je to zadarmo, budeme sa pokúšať, či by 
dali tie nasvietené, ale podľa mňa tam nebudú chcieť isť, 

- najvyššie náklady tam budú práve tie zemné práce. 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2018 

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

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

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

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

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie č.33/11 zo dňa 14.12.2017 -  viazanie investičných akcií Prístupová cesta 
– Garáže Západ, Železničný riadok – cesta garáže a Za sedriou - cesta na príjem z predaja 
pozemkov v lokalite Plantáž. 
T: ihneď           Z: Mgr. Kamenický 
                JUDr. Babejová 
 
JUDr. Kamenická bližšie vysvetlil.  
 
p. Kravecová- tie pohľadávky tam?  

JUDr. Kamenická- všetky budú uhradené v ďalšom mesiaci, p. Tejbus – podnájom 
dlhodobejšie - po lehote splatnosti z roku 2017 a 2018 riešime to 
upomienkami.  

p. Kravecová- mesto doplatilo na spoločnosť Soňa, a doteraz  sa s tým nedá nič robiť. 

Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - aby sme ešte nezabudli spraviť pracovné stretnutie na úrovni mesta 
a PSK, kvôli zriadeniu regionálnej knižnice, ktorú PSK berie od 01.01.2019 a bude potrebné 
sa dohodnúť aj na priestorových možnostiach, prípadné dať kapitálové výdavky do rozpočtu 
PSK, vybrať nejakú budovu  v meste,  

- odporúčal by som vybrať budovu z majetku mesta, buď prevod alebo dlhodobý 
prenájom kde by PSK vedelo investovať, 

- dám nakalkulovať vytvorenie regionálnej knižnice.   
 
p. Kravecová – chcem poprosiť technické služby, aby opravili schody pri ZŠ Francisciho, aby 
tam nedošlo k úrazu, aj pri Centre voľného času, sú tam lišty kovové, a pod vplyvom počasia 
sa betón uvoľňuje,  

- vyregulovať mestský potok, 
- v spolupráci s mestom osloviť povodie Bodrogu, je to tam veľká katastrofa, sú tam 

také stromy ako pred školou, ktoré boli sadené pred 40 rokmi. 
 
JUDr. Budziňáková – minulý týždeň šla písomná žiadosť.  
 
p. Kravecová- odpadkové koše na jednotlivé ulice, od Lidla po Sídlisko, alebo na stanicu, 
niekde sú blízko seba a niekde sú desiatky metrov kde nie je nič, 
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- bol by najvyšší čas kríž v cigánskom parku troška zreparovať, aj kríž aj oplotenie je 
v dezolátnom stave. 

 
JUDr. Rusnáčiková- rozbory hospodárenia sú sledované každý mesiac,  

- dosiahnuté ukazovatele sú v súlade s rozpočtom, čísla sú relevantné. 
 
p. Čurilla – rozbory treba robiť, sú určitým ukazovateľom, 

- všetci čo sme tu sme chceli naplniť potreby a plniť si svoje povinnosti,  
- mesto Levoča ja špecifické,  
- tá skladba mesta nie je celkom šťastná, 
- privatizáciu sme prišli aj o to málo čo tu bolo, 
- miestne dane sú veľmi nízke, 
- všetci sme zodpovední a všetci sme sa snažili, 
- my sme mali šťastie na vedúcich finančných, ktorí viedli ale aj naši riaditelia 

organizácii, nebolo to ani pre nich jednoduché, požiadavky niekedy prevyšovali 
možnosti, bolo dobré že sme mali p. Olekšákovú a pre mesto je dobré že to po nej 
prezval p. Kamenický po nej štafetu na finančnom oddelení,  

- hospodárime dobre, obzvlášť tie posledné štyri roky hlavne vysporiadanie sa s úvermi, 
- veľmi často sme robili tak, že sme nemali peniaze fiktívne a už už sme ich rozdelili 

a dnes nám chvalabohu záväzky neostanú, lebo vývoj finančný je taký že to môžeme 
vykryť, 

- spolupráca bola dobrá,  
- čísla ukazujú dobrú prácu aj úradu aj nás poslancov. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga- tiež sa chcem poďakovať vedeniu mesta aj riaditeľom organizácii,  

- osvetové strediská ktoré má PSK zriadené sedem a Mestské kultúrne stredisko, tak 
efektivita v Levoči je väčšia, napr. osvetové stredisko v meste Poprad urobí za rok 
jednu, dve aktivity a my to máme viac za rovnaký rozpočet, a keby efektivita 
technických služieb vo výdavkovej časti bola nasadená na organizácie PSK tak PSK je 
niekde inde. 

 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsSK Levoča za I. polrok 2018. 

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

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSMLk 30.06.2018 
T: 20.09.2018           Z: Mgr. Minďaš 
                JUDr. Babejová 
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6. Terestriálne vysvielanie, Levočská televízia 
 
JUDr. Babejová bližšie vysvetlila.  
 
p. Kravecová – navrhujem, aby sa vysielalo aj celé zastupiteľstvo, aby mal každý možnosť si 
to pozrieť.  
 
MUDr. Suráková – už to prebieha, ale nie je platené?  A to sa kedy na to prišlo?  
 
p. Kellner – pred 4 rokmi prebehla verejná súťaž, či sa bude vysielať bude alebo nie, bol 
záujem aby sa vysielalo,  

- postavil som vysielač, spravila sa súťaž z ktorej vzišla cena, 
- v čase keď nastúpil M. Majerský boli zlé finančné možnosti mesta, 
- beží to tri a pol roka, my to vysielame a nemáme za to zaplatené, 
- ja som vyzval začiatkom roka mesto Levoča či to chcú alebo nie, ak nie ja to vypnem. 

 
MUDr. Suráková- ak sa to vypne ľudia prídu o signál?  
p. Kellner- všetci čo to prijímajú cez anténu. 
 
p. Jeseňák, M.A. – ja ho chápem,  že to nechce vysielať,  ja navrhujem tento bod stiahnuť bod 
z programu a prerokovať ho v budúcnosti, 

- je to citlivá téma,  
- dopracovať dôvodovú správu, 
- môj poslanecký návrh – stiahnuť tento bod z programu. 

 
PaedDr. Repaský – ja som z toho v rozpakoch. 
 
p. Kellner  - súhlasím s tým, ja prichádzam o peniaze, chcete to tak si to plaťte.  
 
PaedDr. Repaský - ľudia sa sťažovali, že nemajú možnosť, ľudia to volajú tv Levoča západ, 
my to teraz ideme rušiť ?  

- nám tri roky robí svätého a ideme to my rušiť? Je to naša povinnosť to schváliť. 
 
JUDr. Budziňáková – nemám mandát o tom rozhodnúť sama, preto to máte na stole vy, 
nemáme v rozpočte peniaze na to.  
 
PaedDr. Repaský- tri roky to tu sponzoruje, my by sme mali byť radi, že ešte nežiada za tie tri 
roky dozadu refundáciu. 
 
JUDr. Babejová – ústupok zo strany p. Kellnera bol, že počká do zastupiteľstva ako sa 
rozhodneme, dopracovať dôvodovú správu by stálo finančné prostriedky,  

- relevantný prieskum by nás stál ako ročný poplatok za terestriálne vysielanie,  
- v prípade rušenia terestriálneho vysielania nerušíme Levočskú televíziu, rušíme len 

spôsob vysielania TV Levoča. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- chcem sa poďakovať p. Kellnerovi, 

- tie rokovania boli, keď so bol na úrade, 
- neviem, či je v zmluve, kto má zabezpečovať vysielanie, nie je to tam jasné, 
- uzavrelo sa to, že p. Kellner bol ochotný to ťahať zo svojho, 
- nie je to voči nemu fér,  
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- urobiť strategické rozhodnutie ako vysielať tv Levoča, neviem či terestriál nie je krok 
spať, všetci idú do nových systémov, neviem na to zodpovedať, 

- potrebujeme pokryť aj ľudí mimo sídlisk, kde nie je kábel, 
- skôr by som otvoril zmluvu s vysielateľom , 
- neviem či ten terestriál to pokryje či nie. 

 
p. Jeseňák, M.A- dnes je veľa možností ako šíriť zvuk a obraz, počet ľudí, čo nemá internet je 
zanedbateľný, nechcem povedať, že tí obyvatelia sú zanedbateľní, 

- je najvyšší čas sa rozhodnúť na základe dát a nie emócii. 
 

p. Čurilla- nie je to fér voči dodávateľovi  ani voči poslancom, keď ste tri a pol roka mali 
riešiť, som za to, aby sa to odložilo, nie je dobré schváliť zmluvu na dobu neurčitú, 

- bol poškodený, bola dohoda a niekto robil bezodplatnú službu, 
- budem hlasovať za návrh to stiahnuť. 

 
Mgr. Babej – bola ústna dohoda, ktorá nebola dotiahnutá v zmluve, potrebujeme to 
rozlusknúť, som za to, aby sa to doriešilo na novom zastupiteľstve, 

- zaplatiť mu od šiesteho mesiaca do konca roka, aby nebol chaos v Levoči, že ľudia čo 
to doteraz chytali zrazu sú bez vysielania.  

 
MUDr. Papcun, MBA- štyri roky sme bojovali o informovanosť pre občanov, nemalo by sa to 
vypnúť hlavne pred voľbami, a druhá vec, že za prácu sa platí.  
 
Bc. Komara - p. Kellner má opodstatnenú požiadavku, a aj na mestskej rade spomínal fakt , že 
zmluvu treba riešiť do konca roka, kým nové mestské zastupiteľstvo sa k tomu dostane, 
možno sa nájde systém ,kde sa bude zmerať. 
 
p. Kravecová- som na zaplatenie, aby sa zaplatilo, od kedy bol ústny návrh, sa mu to neplatilo 
všetko vyplatiť, ¾ Levoče to sleduje, bolo by to faux pas keď by sa to zrušilo.  
 
p. Adamkovič – mestá idú na DVBT – to je terestriál.  
 
p. Kellner-  nie je nič technicky vyspelejšie ako vysielať toto,  

- všetko záleží od toho ako prichádza zdroj, 
- vždy je dôležitý obsah, aj pri optickom kábli, 
- technologický nie je nič lepšie, ale je to na Vás. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga- je to o tom, koľko je mesto ochotne investovať do takej služby občanovi 

- nie je efektívne keď my niečo vyrobíme, ale neviem to dostáť k divákom. 
    
MUDr. Suráková – koľko to mesto bude stáť? 
 
JUDr. Babejová – 466,70 Eur bez DPH mesačne plus TV Levoča. 
 
p. Kellner- Tv Reduta, ktorá vysiela za túto službu SNV platí 1 000 eur mesačne  

- musia ale mať anténu vonku, 
- u nás môže byť aj dnu a máme vyššiu kvalitu.  

 
Bc. Komara- všetci majú internet, ale televízia je iné, ako internet. (Hovorí príklad o svojom 
otcovi). 
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p. Lorko- máme veľa možnosti- Limka, Facebook, stránka mesta, poslanci by mali rozhodnúť 
ako ďalej, potrebujeme vedieť sumu.  
 
JUDr. Budziňáková – nemáme v rozpočte na navýšenie, v budúcnom rozpočte ak bude vôľa, 
tak budúce zastupiteľstvo by to malo vyčleniť.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- programový rozpočet to hovorí, marketing a propagácia mesta tam to 
máme. 
 
JUDr. Babejová – 50 000 ročne, LIMKA a Televízia. 
 
PaedDr. Repaský-  my sme schválili terestriál pre mesto? A ideme rušiť ?  
 
JUDr. Budziňáková- to nie je rušenie.  
 
Ing. Babej – už sa opakujeme, boli tu podané dva poslanecké návrhy,  

- dohadujeme sa o číslach , môžeme sa stretnúť neskôr. 
- p. Kellnerovi doplatiť aspoň ten polrok. 

 
p. Jeseňák, M.A.  – navrhujem preložiť bod rokovania o terestriálnom vysielaní na december 
2018 a zároveň navrhujem odplatu pre p. Kellnera za šírenia terestriálneho vysielania za 
druhý polrok 2018 v požadovanej výške.  
 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Terestriálne vysielanie, Levočská televízia 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Šimona Jeseňáka, MA: navrhujem preloženie bodu 
rokovania Terestriálne vysielanie, Levočská televízia na December 2018 a navrhnúť odplatu 
p. Kellnerovi za 2. polrok roku 2018 v sume, ktorú navrhuje pán Kellner 466,70 Eur bez DPH 
za mesiac.  
T: 01.10.2018       Z: JUDr. Babejová  
 

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

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:  „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

Hl. za 10 proti  0 zdr. 1 nehl. 0 
 
 
MZ schvaľuje  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Levoča- Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
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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. 57 
K bodu:  „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

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

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

MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov , čo predstavuje 
finančnú čiastku  200 eur. 
T: 24.09.2018           Z: JUDr. Babejová 
                 Mgr. Babicová 
                 Mgr. Kamenický 
                 Ing. Pitoráková 
 

8. Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na 
parcele 3777/1 

 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 
 
p. Kravecová - v minulosti som požiadala aby sa kultúrny dom prerobil na byty,  

-  neuvažuje sa o nejakom obchode? O nejakom centre kde by si potraviny 
zabezpečovali, 

- nemajú tam zdravotné stredisko,  
- je tam husté osídlenie a málo služieb. 

 
Ing. Pitotoráková- my nezabezpečujeme podnikateľskú činnosť, nedonútime podnikateľov 
aby tam šli niečo predávať, 

- je tam priestor pre občiansku vybavenosť, ak niekto bude chcieť môže si tam 
vybudovať.  

 
p. Rosina – nie je problém, ja chodím cez Rakúsy a tam si ľudia spravili potraviny. 
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UZNESENIE č. 59 
K bodu:  Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele 3777/1 

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

MZ  schvaľuje obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele 
3777/1 v k. ú. Levoča za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečia obyvatelia 
Levočských Lúk predfinancovaním predpokladaných nákladov na obstaranie. 
T: ihneď        Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Babejová 
 
 
 

9. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 
 
 
JUDr. Rusnaciková bližšie vysvetlila.  
 
JUDr. Rusnačíková – urobili sme 19 kontrol, v organizáciách mesta,  

- predmetom kontroly bol bezhotovostný platobný styk a vybavovanie sťažnosti 
a petícii, informovanie o rozpočtových zmenách o čerpaní rozpočtu 

- kontrola zlúčenia materských škôl a vytvorenia elokovaných pracovísk a vyčíslenie 
úspory 

- v každej organizácii boli zistené nedostatky a odporúčania,  ktoré sú povinné do 
30.10.2018 upraviť  

- 100 % platieb je realizovaných internet bankingom  
- Žiadala som o doplnenie smerníc o tento spôsob financovania,  
- v školstve je 85 % výdavkov realizovaných na platy a odvody, postupovať so 

zákonníkom práce, oznamovať zamestnancov celkovú výšku cenu  práce  
- realizovať poukazovanie miezd na účty zamestnancov  
- odporúčania prijať opatrenia kvôli prázdninám je až 31.10.2018 
- až na drobné vylepšenie, takmer pochvalnú správu majú Technické služby mesta 

Levoča, Technické služby vykonávali administratívu na 100 % 
- vybavovanie sťažnosti a petícii - bola prekontrolovaná evidencia sťažností a petícii v 

r. 2017, vybavovali ich technické služby v súlade so zákonom  
- úsporné opatrenia v rámci zlúčenia materských škôl – zlúčenie vyplynulo 

z kontrolných činností za roku 2014-2015, kde boli zistené  nedostatky 
v administratívno správnom konaní vo vedení administratívy, od roku 2015 bola 
úradovňa presunutá na mestský úrad a tieto zariadenie boli zlúčené,  

- bola zistená úspora takmer 58 000 Eur.  
 
p. Kravecová- mám správy, že predtým keď sa menilo vedenie pri kultúrnom stredisku 
v Levoči, boli finančné nezrovnalosti, nebolo to tu prednesené tak asi šlo len o šumy,  

- teraz sú šumy ohľadom ZŠ Gašpara Heina na úseku ekonomiky   
- tieto veci by sme najprv mali vedieť my a potom občania. 

 
JUDr. Rusnáčiková – šlo o kontrolu bezhotovostného platobného styku, 

- neodovzdávali zamestnancov oproti podpisom výplatnú pásku, t.j. nebolo preukázané, 
že zamestnanec je uzrozumený s výškou celkovej ceny práce i keď konfrontáciu na 
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mieste bolo zamestnancami potvrdené, že výplatná páska im bola odovzdaná, ale bez 
písomného záznamu, 

- mzdy boli poukázané na účty zamestnancov, ktoré oni písomne neoznámili, 
nenachádzal sa záznam v personálnom spise, nebolo možné preukázať nedostatky – 
keďže sa nedala platba identifikovať, 

- kontrolovalo sa isté obdobie- výplata za mesiac apríl poukázaná v máji 2017, 
kontrolovali  sa plnenia na účty štatutára, zástupcu štatutára, ekonóma, mzdového 
ekonóma, pedagogického a nepedagogického zamestnanca,  

- na príspevkových organizácii alebo na strane mesta to boli dvaja náhodné vybraný 
zamestnanci - boli porovnávané plnenia na ich osobné účty- neboli zistené žiadne 
nedostatky, 

- nebol záznam v spise, každý organizácia si bola povinná spis doplniť, 
- každému štatutárovi bolo odporúčane skontrolovať a doplniť, 
- nedostatky, ktoré vyplynuli po kontrole sú v štádiu riešenia, 
- kontrolór vstupuje podľa zákona o finančnej kontrole, nie je kompetentný konať 

a zháňať iné dôkazné prostriedky napr. pre orgány činné v trestnom konaní,  
- Na tieto nedostatky bola táto kontrola vykonaná.  

 
 p. Rosina – mali sme dve kontroly jednu z NKU v našich lesoch , dopadla dobre, chcem 
poďakovať p. riaditeľovi, 

- čo sa týka NAKA tiež som všeličo počul, a odovzdávať výplatu na súkromné účty je 
kúsok „prúser“. 

 
JUDr. Rusnáčiková- dnes všetky mzdy idú zamestnancovi elektronicky, 

- poukazuje to človek, ktorý je na to splnomocnený v organizácii nakladať  s internet 
bankingom.  

 
p. Rosina – je to všetko v poriadku? Lebo kadejaké reči sa vedú. 
 
JUDr. Rusnáčiková - áno je to v poriadku, prebieha tam konanie.  
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:  Informácia o  výsledkoch  kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 

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

MZ  berie na vedomie  Informáciu  o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2018. 
T: 20.09.2018           Z: JUDr. Rusnáčiková 
                 JUDr. Babejová 
 

10. Rôzne – Nakladanie s majetkom mesta – HPZ JUH 
        
Mgr. Drahomirecký – mestu boli doručené dva návrhy nájomných zmlúv, prvý bol od 
spoločnosti Levotec,  

- tento návrh nespĺňal kritéria vyhlásenej súťaže, lebo neobsahoval návrh investičnej 
zmluvy len návrh nájomnej zmluvy, ostatné kritéria boli splnené, 

- navrhujem prijať uznesenie v znení mestské zastupiteľstvo odmieta návrh nájomnej 
zmluvy spoločnosti Levotec, z dôvodu nesplnenia kritérií obchodnej verejnej súťaže 

- druhým návrhom bol návrh spoločnosti Helske FACILITY, s.r.o., táto spoločnosť 
splnila kritéria,   

- majú záujem o dva pozemky s výmerou 13 459 m/2 a 4 035  m/2,  
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- nájomné ponúkajú vo výške 0,60 Eura za m/2 a rok, čo je v súlade s kritériami 
a zásadami, 

- účelom tejto investície  je realizácia investičného zámeru skupiny Helske, 
- navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť 4 uznesenia. 

 
p. Kravecová – kedy začnú oni zamestnávať?  
 
Mgr. Drahomirecký – ten údaj Vám viem zatelefonovať zajtra, my predkladáme 
monitorovacie správy pre Ministerstvo hospodárstva,  

- zamestnávajú 50 ľudí, väčšinou zo Spišskej Novej Vsi, 
- máme plán vytvorenia pracovných miest v hnedej priemyselnej zóne po kvartáloch, 
- kvartál III. r. 2018 deklarujú spolu 90 pracovných miest v tomto čase. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga- je to otázka trhu, mesto Kežmarok vstupuje tam nemecký investor, 500 
pracovných miest,  

- sú tam tak nekvalifikované sily, že dve tretiny budú z Poľska,  
- 175 vývojárov ktorý nie sú na východnom Slovensku,  
- investorovi neprikážete , že to musí byť práve z tohto mesta, 
- ak sa tu zamestnajú Popradčania, Novoveštania, možno sa sem časom presťahujú. 

 
p. Rosina – mali spustiť začiatkom roka výrobu, ale to už malo byť aj začiatkom toho roka, 

- mesto vzalo si nenávratný príspevok, s tým že 500 ľudí zamestná do konca roku,  
- Helske prezentuje, že zamestná 120 ľudí,  
- keď rozšíria pozemok koľko budú zamestnávať. 

 
Mgr. Drahomirecký – je to 5 nových zamestnancov, 135 by tam malo pracovať do konca 
budúceho roka.  
 
p. Kravecová- splácame úver a nemáme zamestnaných ľudí. 
 
JUDr. Budziňákovu - nesplácame úver. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- pri rokovaní s investormi sa musíme zmieriť, že 500 ľudí nezamestná,  

- zamestnanci by boli registrovaný pod firmou, 
- automatizuje sa výroba, neočakávajme veľké počty,  
- tento ukazovateľ nenaplníme, 
- 14 priemyselných parkov na Slovensku, ktoré vlastní štát, Ministerstvo hospodárstva, 

cez MH Invest,  nenapĺňa tento ukazovateľ, sú prázdne na Slovensku,  
- keď príde investor zo zahraničia sa mu ponúka lokalita ktorá je prázdna, ako to bolo 

napr. pri Košiciach – Šaca, kde je priemyselný park Kechnec, tlačili sme ich do Šace 
lebo tam niektorí politici majú pozemky a BMW sme tak vytočili že skončili 
v Debrecíne,  

- Aj  mesto Vranov má veľký problém, bude musieť aj štát pristúpiť k tomu.  
 
p. Dunčko- vojde tam ešte potom nejaká firma? 
 
Mgr. Drahomirecký – tu je hala M4 (ukazuje na mape), o nájom týchto priestorov majú 
záujem,  

- Levotec má záujem o nájom pozemkovo pri sklade oceľových profilov. 
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p. Dunčko – chcú prenajať a potom stavať ? 
 
Mgr. Drahomirecký - oni tam chcú rozšíriť výrobu, toto sú haly vo výstavbe (ukazuje na 
mape). 
 
Mgr. Drahomirecký prečítal spoločnosti Helske. 
 
MUDr. Suráková – tešme sa aj z tých 120 ľudí, a verím, že ľudia z mesta Levoča tam budú 
zamestnaní.  
 
 
UZNESENIE č.   61 
K bodu: Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže 

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

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

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

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

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

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

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

 
- Ochrana životného prostredia na sídlisku západ pri použití močovky na hnojenie v okolí 

bývalých maštalí štátnych majetkov Levoča.  
T: ihneď a stály       Z: Ing. Pitoráková 
            JUDr. Babejová 
 

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

- Doplniť kontajnery na separovaný zber na ulice kde ešte chýbajú.  
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Minďaš 
                       JUDr. Babejová 
 

 
2. Interpelácie poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka: 

 
- Zamedziť rýchlosť aut na ul. Vysokej 

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

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

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

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

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

- Kontajnery na zber spotrebovaného šatstva pri ústave na výkon väzby a na sídlisku 
Rozvoj sú preplnené a šatstvo porozhadzované po okolí. Kontajnery nie sú 
vyprázdňované.  
T: 31.12.2018       Z: Mgr. Minďaš 
             JUDr. Babejová 
 

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

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

    JUDr. Babejová 
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12. Záver 
 
Zástupkyňa primátora mesta Levoča JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala poslancom MZ 
za účasť a ukončila 41. zasadnutie MZ.  
 
Spracoval: Mgr. Kamil Tomaškovič 
 
V Levoči dňa  20.septembra 2018 
 

 


