
MESTO LEVOČA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 

- Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad   - 
 

Predmet rokovania     :      Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na 
pozemkoch  parcely KN C č. 6678/7 a C KN č. 6678/8 v katastrálnom 
území Levoča.                       

Pre   :           Mestské zastupiteľstvo  -  14.02.2019                                               

Predkladá  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ,ÚPaŽP, SÚ 

 

Spracovateľ : Jarmila Antalová, oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ  

Návrh predkladateľa 
na uznesenie             Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje obstaranie čiastočnej 

zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemkoch parcely KN C 
č. 6678/7 a KN C č. 6678/8 v katastrálnom území Levoča za 
podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí Miroslav Dunčko, 
J. Czauczika 4, 054 01 Levoča formou refundácie skutočne 
vynaložených nákladov na obstaranie. 

                                                                        

Stanovisko komisie     :     Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia,                                                   
verejného poriadku a dopravy v Levoči nedoporučuje schváliť 
čiastočnú zmenu Územného plánu mesta Levoča na pozemkoch 
parcely  KN C č. 6678/7 a KN C č. 6678/8 v katastrálnom území 
Levoča.     

Stanovisko MR          :            Mestská rada v Levoči doporučuje Mestskému zastupiteľstvu v Levoči 
schváliť obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
na pozemkoch parcely KN C č. 6678/7 a CKN č. 6678/8 v k. ú. 
Levoča.   

 
Termín  : Ihneď.  

Zodpovedný  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ,ÚP a ŽP, SÚ                                       
      

Na vedomie  : primátor mesta 
zástupca primátora 

    prednosta MsÚ     
hlavný kontrolór 
právnik mesta 

 

V Levoči dňa  06.02.2019 



Dôvodová správa k materiálu: 

 

Dňa 17.9.2018 požiadal Miroslav Dunčko, bytom Czauczika 4, 054 01 Levoča o obstaranie 
čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemkoch  parcely C KN č. 6678/7 a C KN 
č.  6678/8 vedených na LV č. 6640 a LV č. 6641 v katastrálnom území Levoča, ako  dôvod uvádza  
výstavbu rekreačných chát.  

V súčasnosti je funkčné využitie pozemkov v zmysle platného a schváleného územného plánu 
poľnohospodárska pôda - trvalé trávne porasty. 

Uvedené pozemky sú zaradené v chránenom území NATURA 2000 a zároveň cez pozemky 
prechádza vzdušné VN elektrické vedenie a jeho ochranné pásmo  a pozemky sú v blízkosti 
Levočského potoka, kde často dochádza k zatápaniu uvedených pozemkov.   

Ďalším dôvodom, pre ktorý predkladateľ nesúhlasí s obstaraním uvedenej zmeny je aj 
prehlásenie navrhovateľa, že náklady na obstaranie uvedenej zmeny uhradí Mestu Levoča len 
v prípade, že čiastková zmena bude schválená. Išlo by o precedens, ktorý môže mať dopad na 
financovanie  nasledujúcich  vyvolaných zmien územného plánu. 

 

Prílohy 

 Žiadosti 

 LV č. 6640 a 6641 

 Katastrálna mapa – ortofotomapa 

 Situácia z územného plánu mesta Levoča  

  

 

 Spracovala : Ing. Alžbeta Pitoráková, IČ,ÚP a ŽP, SÚ           

 

V Levoči dňa 06.02.2019  
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