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Mestská rada v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 2 

z 2. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa 05. februára 2019 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Doplnenie programu MR 

Hl. za  2 proti  2 zdr  1                = neschválené 
 
 
MR neschvaľuje návrh poslanca MR JUDr. Ľubomíra Murína – doplniť program 
rokovania MR  o materiál zmena členov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
s.r.o. Levoča a úprava počtu členov mestskej rady. 
T: ihneď         Z: primátor mesta        
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR schvaľuje program rokovania MR. 
 T: ihneď         Z: primátor mesta        
 
  
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  5 proti  0 zdr  1 
 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia MR.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka        
 
  
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice: JUDr. Ľubomír Murín, Ján Lorko 
T: ihneď         Z: primátor mesta     
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ zrušiť  obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú na predaj pozemku 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 134 m2 a to: 
- v súlade s písm. g) podmienok súťaže schválených uznesením č. 23 zo 41. zasadnutia MZ 
konaného dňa 20.09.2018, ktorým bol schválený predaj tohto pozemku a podmienky súťaže; 
- v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť  uznesenie č. 23 zo 41. zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2018, 
ktorým bol schválený predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - 
parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2  formou obchodnej verejnej 
súťaže a podmienky súťaže. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 39/14 z 39. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
21.6.2018, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča a 
to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), 
vyhotoveného dňa 2.5.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 
10.5.2018, od pozemku parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa 
Norberta, rod. , nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina 
pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania pozemku pod mestskou komunikáciou na ul. Mengušovská v Levoči. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie zo 41. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
20.9.2018, pod č. 41/6, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľnosti v lok. ul. Mengusovská 
v k.ú. Levoča a to: pozemku parc. č. KN-C 2417/2 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: , v celosti, pre mesto Levoča, 
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IČO: 00329321, za kúpnu cenu 10 eur, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov 
pod miestnou komunikáciou.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  1 proti  1   zdr  4   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. ul. Mengusovská, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 2417/1 – orná pôda, s výmerou 143 m2, 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, , nar. , bytom: 
, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 20 eur/m2, za 
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. 
Mengusovská, Levoča.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. ul. Mengusovská, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 2417/1 – orná pôda, s výmerou 143 m2, 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: 
, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15 eur/m2, za 
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. 
Mengusovská, Levoča.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2, od Madasa Norberta, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina, pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2,  za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pod mestskou komunikáciou na ul. Mengušovská v Levoči. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  0 proti  6   zdr  0   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predaja 
nehnuteľnosti v lok. Bottovej ulice v Levoči, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 
615 – zast. pl. a nádv. s výmerou cca. 30 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ 
vyhotoviť na vlastné náklady, pre MUDr. Denisu Janovskú, rod. , nar. 
, trvale bytom , za kúpnu cenu 20 euro/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 žiadateľka nevyhnutne potrebuje 
tento pozemok upraviť na prístup motorovými vozidlami za účelom zvýšenej starostlivosti 
o nehnuteľnosti a dreviny v jej vlastníctve, nachádzajúce sa v mestskej pamiatkovej 
rezervácii. 
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
       
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. 
Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/28 – orná pôda s výmerou 
945 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na 
podklade Geometrického plánu č. 65/2018, vypracovaného dňa 02.10.2018 Ľudovítom 
Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 15.10.2018 pod číslom G1-319/18, pre JUDr. Martina Bašistu, rod. 
, nar. , trvale bytom , za kúpnu cenu 25 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 tento predaj je v súlade 
so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a schváliť návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj pozemku  nachádzajúceho sa 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, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré 
boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 23 zo 41. zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2018 
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a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci 
október 2018; 
T: 31.05.2019             Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. 
Dolina parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre ................, za kúpnu cenu .............., v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 31.05.2019             Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
     
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ  schváliť predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. č. 
KN-C 3759/2 - zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 , oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 7/2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. 
pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre p. Marcelu Horváthovú, rod. 
, nar.  , trvale bytom  za kúpnu cenu 10 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 (nezapísaného v katastri 
nehnuteľností) vo vlastníctve kupujúcej. Kupujúca zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach 
vo výške 22,77 eur/mesiac, s dobou splácania  35 mesiacov a s doplatkom poslednej časti 
kúpnej ceny vo výške 23,05 eur v 36. mesiaci (22,77 eur x 35 mes.= 796,95 + 23,05 eur = 820 
eur).  V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky sa riadne a včas stáva sa splatným celý 
dlh.  
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka  
    
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky: 
 – parc. č. KN-C 3758/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 94 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 9/2019, vyhotoveného dňa 24.01.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča: 
- z pozemku  parc.  č. KN-C 3758/5  – zast. pl. a nádv., s výmerou    547 m2 ;  
- z pozemku  parc. č. KN-C 3777/46 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 495 m2 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
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– parc. č. KN-C 3758/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou 107 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 9/2019, vyhotoveného dňa 24.01.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča: 
- z pozemku  parc.  č. KN-C 3758/5  – zast. pl. a nádv., s výmerou    547 m2 ;  
- z pozemku  parc. č. KN-C 3777/46 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 495 m2 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
pre p. Maroša Čarného, rod. , nar. , trvale bytom  za 
kúpnu cenu: pozemku parc. č. KN-C 3758/17: 10 eur/m2; pozemku parc. č. KN-C 3758/18: 
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 stavbou rodinného domu  vo 
vlastníctve kupujúceho (nezapísaného v katastri nehnuteľností) a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 100 eur/mesiac, s dobou 
splácania 30 mesiacov a s doplatkom poslednej časti kúpnej ceny vo výške 80 eur v 31. 
mesiaci (100 eur x 30 mes .= 3 000 eur + 80 eur = 3 080 eur). V prípade nezaplatenia čo i len 
jednej splátky sa riadne a včas stáva sa splatným celý dlh.  
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
    
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ 
konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci 
február 2019. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná    ......... ks; 
Románska 12 hrebeňová .......... ks 
pre ................, za kúpnu cenu .............  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom ......... eur, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 



 7

UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 6146 – orná pôda, 
s výmerou 10 m2 v lokalite Nad tehelňou k. ú. Levoča a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 
a) na pozemku bude možné umiestniť predajný stánok bez pevných základov maximálne do 

10 m2; 
b) v predajnom stánku bude možné predávať potravinárske výrobky bez možnosti predaja 

alkoholických nápojov; 
c) navrhovateľ požiada príslušný stavebný úrad o súhlas na umiestnenie predajného stánku;  
d) náklady spojené s umiestnením a prevádzkou predajného stánku (napojenie na el. en., 

vodu) si uhradí navrhovateľ; 
e) minimálna výška nájomného za pozemok bude 2 eurá/m2/mesiac. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  1   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o podmienkach výstavby 
prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní 
reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na pozemkoch mesta zo dňa 09.05.2018, 
uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329 321 
a spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01  Bratislava, SR, IČO: 
35 808 683, predmetom ktorého je dohoda zmluvných strán na tom, že k už vybudovaným 
prístreškom na zastávkach a reklamným zariadeniam v budúcnosti spoločnosť nainštaluje 
a bude prevádzkovať ďalšie stavby pre reklamu a reklamné zariadenia za týchto podmienok: 

 V článku  III Prístrešky na zastávkach sa bod 3.1 v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom:  
Mesto súhlasí, aby spoločnosť za podmienok uvedených v tejto zmluve postavila a 
prevádzkovala na území mesta tri kusy prístreškov vo vlastníctve spoločnosti, ktoré sú 
uvedené v Prílohe č. 1a a Prílohe č. 1b. 

Príloha č. 1a obsahuje menný zoznam 2ks štvormodulového prístrešku s integrovanými 3 
ks CLP, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví na pozemku vo vlastníctve mesta, vrátane 
určenia ulice, názvu zastávky, typu prístrešku, počtu CLP a špecifikácie pozemku, na 
ktorom bude tento prístrešok postavený. 

Príloha č. 1b obsahuje špecifikáciu 1 ks trojmodulového prístrešku  s integrovaným 1 ks 
CLP, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako vo 
vlastníctve mesta vrátane určenia ulice/názvu zastávky, typu prístrešku a špecifikácie 
pozemku tak, aby bol naplnený celkový počet prístreškov podľa prvej vety tohto článku 3.1, 
t.j. celkovo 3  kusy. Mesto vyhlasuje, že na základe dohody s vlastníkmi pozemku je 
oprávnené prenechať pozemok, uvedený v Prílohe č. 1b, do užívania spoločnosti za účelom 
výstavby prístrešku. 

 V článku V. Osvetlené samostatne stojace CLV sa bod 5.1 prvý a druhý odsek v plnom 
rozsahu ruší a nahrádza nasledovným textom:  
Mesto súhlasí, aby spoločnosť postavila a prevádzkovala na nehnuteľnom majetku mesta 
samostatne stojace CLV v celkovom počte 5 kusov. 
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Príloha č. 3 obsahuje menný zoznam 5 ks CLV, ktoré spoločnosť v budúcnosti osadí, 
vrátane špecifikácie pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých budú tieto CLV stáť tak, 
aby bol naplnený celkový počet CLV podľa prvej vety tohto článku 5.1, t.j. celkovo 5  
kusov. 

 V článku  VII. Úhrady/Prístrešky na zastávkach sa bod 7.1 prvý odsek  v plnom rozsahu 
ruší a nahrádza nasledovným textom: 
Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu pod tromi kusmi prístrešku MHD v zmysle 
Prílohy č. 1a a Prílohy č. 1b je dohodou určená na 0,36 EUR ročne za 1m2 rozlohy 
prístrešku, t.j. za tri prístrešky o rozlohe 8m2,  9m2, 9m2 (spolu 26m2) je to spolu 9,36 EUR 
ročne. 

 V článku  VII. Úhrady/CLP  sa bod 7.3 prvý odsek  v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom: 
Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu pod 3 kusmi CLP v zmysle Prílohy č. 1a a 
pod 1 kusom CLP v zmysle Prílohy č. 1b je zahrnuté v nájomnom za predmet nájmu podľa 
bodu 7.1. tejto zmluvy. 

 V článku  VII. Úhrady/CLV  sa bod 7.5 prvý odsek  v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom:  
Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu pod 5 ks CLV v zmysle Prílohy č. 3 vrátane 
nákladov za spotrebu elektrickej energie je dohodou určená na 120,00 EUR ročne za 
jednotlivý kus reklamného zariadenia CLV. Spolu za 5ks CLV je výška nájomného 600,00 
EUR ročne. 

 V článku X. Zánik zmluvy  sa v bode 10.9 posledná veta v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom:  
Po skončení platnosti tejto zmluvy je spoločnosť povinná do 60 dní od skončenia platnosti 
zmluvy odstrániť na svoje náklady všetky reklamné zariadenia podľa tejto zmluvy (RP, 5ks 
CLV, 4ks CLP v prístreškoch) vrátane prístreškov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 Prílohou tohto dodatku je aj Príloha č. 1a a príloha č. 3, ktoré nahrádzajú doterajšie Prílohy 
č. 1a a 3 Zmluvy. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov na 
poľnohospodárske účely č. 3885/2017/OM/247 zo dňa 28.02.2017 so Štefanom Pollákom, 
bytom , IČO: 37872681 a Mestom Levoča, predmetom ktorého je vyňatie 
pozemkov z predmetu nájmu parc. č. KN-C 6687/145 – ostatná plocha, s výmerou 27 937 m2, 
KN-C 6687/1 – ostatná plocha, s výmerou 79 932 m2, KN-C 6686/1 – ostatná plocha, 
s výmerou 13 270 m2 a KN-C 6686/17 – ostatná plocha, s výmerou 16 019 m2 nachádzajúcich 
sa v lokalite Fedorkin jarok, k. ú. Levoča a s tým súvisiacu zmenu výšky nájomného. Ostatné 
ustanovenia zmluvy ostanú nedotknuté.  
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľností v lok. 
ul. Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-E 7063/1 – zast. pl., s výmerou 
6 m2 a časti pozemku parc. č. KN-C 1072/1 – záhrada, s výmerou 1 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 zastavať 
stavbou schodísk pre účely zabezpečenia vstupov do objektu Klasicistického pavilónu, ktorý 
bude slúžiť na podnikateľské účely. Iné technické riešenie umiestnenia stavby schodísk nie je 
možné z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, ktorý je celý zastavaný hore citovanou 
stavbou. 
Prenájom hore uvedených pozemkov sa bude realizovať formou Dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve č. 27994/2018/OM/258 zo dňa 26.11.2018 za tam uvedených podmienok.  
 T: 31.12.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti v lok. ul. 
Lomnická, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, s výmerou 121m2 
za účelom uloženia inžinierskych sietí (plynovodu, vodovodu, kanalizácie, 
telekomunikačných zariadení a verejného osvetlenia) a výstavby miestnej komunikácie pre 
stavbu pod názvom „IBV Lomnická ulica, Levoča“, pre Jozefa Gaduša, rod. , 
nar.  a manž. Anastáziu Gadušovú, rod. , nar. , 
obaja  bytom:  (ďalej len „žiadatelia“), 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 pozemok žiadatelia významne zhodnotia tým, že na ňom zrealizujú stavbu miestnej 
komunikácie a verejného osvetlenia.  
Prenájom hore uvedeného pozemku sa bude realizovať formou Dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve č. 22638/2018/OM/257 zo dňa 20.7.2018 za tam uvedených podmienok.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť MZ  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom časti pozemku 
parc. č. KN-C 4588/63 s výmerou 4,16 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Levoča, Novoveská 
cesta, v areáli Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh, pre spoločnosť Helske, s. r. o., 
Kukuričná 1, Bratislava, IČO 47211253 za nájomné vo výške 100 eur/ks/rok v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho vo významnom rozvoji mesta Levoča 
uskutočnením stavby „HELSKE PRODUCT PARK“. Nájomná zmluva bude uzatvorená na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, s účinnosťou 01.03.2019.    
T:  28.2.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh nájomnej zmluvy ......................... , 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: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh investičnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh investičnej zmluvy doručený na základe uverejnenej 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. 
zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť nájom pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedá 
priemyselná zóna Levoča - Juh parc. č. KN-C X, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča  pre ..........., za nájomné vo výške ........., na dobu neurčitú, na účel ..... v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou ........................... 
na účel .................. v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 
17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016, predmetom ktorého budú tieto zmeny:  

Článok IV. Účel nájmu, ods. 1 znie:  
1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Premet nájmu do odplatného užívania za účelom 
usporiadávania stáleho jarmoku, tvorivých dielní, workshopov, eventov, búrz, trhov a výstav 
umelcov i remeselníkov. Miestnosť č. 1.05 a časti miestnosti 1.02, 1.04, 1.13 a 1.14 
s celkovou výmerou 57,00 m2 Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do odplatného užívania na 
účel zriadenia kaviarne, ktorú bude prevádzkovať podnájomník, s ktorým Nájomca uzatvorí 
Zmluvu o podnájme.   

Článok VI. Nájomné a jeho splatnosť ods. 1 a 2 znejú:  
1. Nájomné za Predmet nájmu uvedený v článku III. bod 2 tejto Zmluvy je dohodou 
Zmluvných strán určené 5 985,20 eur (slovom: Päťtisícdeväťstoosemdesiatpäť eur a dvadsať 
centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné až za obdobie odo dňa prevzatia Predmetu 
nájmu do užívania. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 498,77 eur (slovom: Štyristodeväťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem 
centy), splatných vždy do posledného dňa príslušného mesiaca. 

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016 bude uzatvorený až 
po splnení týchto podmienok: 

 k zmene účelu užívania stavby vydajú príslušné orgány štátnej správy kladné 
stanoviská, 

 stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v spôsobe užívania stavby na kaviareň v m. 
č. 1.05.       

Stanovisko OM:         OM súhlasí s návrhom na 
uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK súhlasí s návrhom na 
uznesenie a navrhuje doplniť text uznesenia o ustanovenie v tomto znení:   Podnájomník 
nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na prípadné zmeny na veci. 
T:31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť vydanie súhlasu pre Levočský kreatívny spolok o. z., Levoča 
(IČO: 50046080) ako nájomcu nebytového priestoru na prízemí objektu s. č. 2 postaveného na 
pozemku parc. č. KN-C 8 v k. ú. Levoča, adresa Námestie Majstra Pavla č. 2, Levoča na 
poskytnutie časti predmetu nájmu o výmere 57,00 m2 (m. č. 1.02, 1.04, 1.05, 1.13 a 1.14) do 
užívania tretej osobe za účelom zriadenia a prevádzkovania kaviarne za nájomné vo výške 55 
eur/m2/rok za splnenia týchto podmienok: 

 Nebytový priestor bude užívaný na účel poskytovania služieb pohostinskej činnosti – 
kaviarne; 

 Nájomca uzavrie s podnájomníkom podnájomnú zmluvu až po účinnosti Dodatku č. 3 
k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016; 

 Výška podnájomného musí byť v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Levoča v platnom znení, t. j.  55 eur / m2 / rok; 

 V Zmluve o podnájme bude stanovená doba nájmu na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou tri mesiace; 

 Prenajímateľ obdrží jedno písomné vyhotovenie podnájomnej zmluvy; 
 Prípadné zmeny na veci je podnájomník oprávnený realizovať len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Prenajímateľa a na vlastné náklady;     

T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 6 k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 
zo dňa 27.02.2014,  uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. LEVOTEC 
s.r.o., Novoveská cesta 2848/40, 054 01  Levoča ako nájomcom, predmetom ktorého je 
úprava článku III. „Predmet nájmu“ a Článku VI. „Nájomné a jeho splatnosť, ktoré sa 
nahrádzajú novými článkami v tomto  

Článok III. 
Predmet nájmu 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, vedeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Levoča, okres Levoča, 
a to stavby „Výrobná hala M4“, súpisné číslo 2848, postavenej na pozemku parcela registra „C“, 
parcelné číslo 4588/6 a stavby „sklad oceľových profilov“ súpisné číslo 2857, postavenej na 
pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 4588/5, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá 
priemyselná zóna Levoča – Juh“ (viď Príloha č. 1), 5 ks mostových žeriavov a dráhy pre mostové 
žeriavy v počte 3 ks.  

2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti 
uvedenej v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 

a) Výrobná hala M4, s. č. 2848 
m.č. 1.02 -  manipulačný priestor   o výmere      32,22 m2 
m.č. 1.10 -  predsieň     o výmere        5,10 m2 
m.č. 1.11 -  sklad     o výmere        5,74 m2 
m.č. 1.12 – sklad     o výmere      27,00 m2 
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m.č. 1.21 -  priečna hala    o výmere    534,95 m2 
m.č. 1.22 -  pozdĺžna hala    o výmere 1 270,76 m2 
m.č. 1.23 -  pozdĺžna hala    o výmere 1 334,36 m2 
m.č. 1.03 -  chodba     o výmere        4,82 m2 
m.č. 1.04 -  predsieň      o výmere        3,87 m2   
m.č. 1.05 -  sklad     o výmere        9,29 m2 
m.č. 1.06 -  kancelária    o výmere        38,22 m2 
m.č. 1.07 -  predsieň     o výmere          4,62 m2 
m.č. 1.08 -  sklad     o výmere          7,92 m2  
m.č. 1.18 -  predsieň WC muži   o výmere          6,18 m2 
m.č. 1.19 -  WC muži    o výmere        11,97 m2 
m.č. 1.20 -  upratovačka    o výmere          4,89 m2 
m.č. 2.06 -  šatňa     o výmere        75,35 m2  
m.č. 2.07 -  umyvárka    o výmere        38,22 m2  
m.č. 2.08 -  umyváreň    o výmere        16,32 m2 
m.č. 2.09 -  šatňa     o výmere        19,19 m2 
m.č. 2.13 -  predsieň WC    o výmere          6,16 m2 
m.č. 2.14 -  WC muži    o výmere          5,99 m2 
o výmere spolu 3 463,14 m2.  
 
b) sklad oceľových profilov s. č. 2857 
m.č. 1.02 – sklad     o výmere  275,00 m2 

(ďalej len „Predmet nájmu“) 

Článok VI. 
Nájomné a jeho splatnosť 

1. Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 92 078,50 eur (slovom: 
deväťdesiatdvatisícsedemdesiatosem eur a päťdesiat centov) ročne. Nájomca je povinný platiť 
nájomné vo výške podľa tohto odseku od 01.03.2019. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 7 673,21 eur (slovom: sedemtisícšesťstosedemdesiattri eur a dvadsaťjeden 
centov), splatných vždy  do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý 
sa  nájomné platí.   

3. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi nájomné bezhotovostným prevodom peňažných 
prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Nájomné sa 
považuje za zaplatené pripísaním peňažných prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa.   

4. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dojednané nájomné bez akéhokoľvek práva na zrážky 
alebo jednostranné započítanie akejkoľvek pohľadávky zo strany Nájomcu. 

5. Ak sa Nájomca dostane do omeškania so splnením jeho povinnosti platiť Prenajímateľovi nájomné 
v sume a v lehotách dojednaných v tomto článku Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si 
u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania. 

6. V sume nájomného je zahrnuté aj užívanie zariadenia „výrobnej haly M4“ a to najmä: 5 ks 
montážnych žeriavov inv. č. 934,1025,1026, 1027 a 1028, dráhy pre montážne žeriavy 3 ks, závesné 
háky.  

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015, 
Dodatku č.  2 zo dňa 17.12.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017, Dodatku č. 4 zo dňa 
31.7.2017 a Dodatku č. 5 zo dňa 28.2.2018 ostávajú nezmenené. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 

 



 14

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Vodovod Spišský Hrhov“ zriadenie 
vecného bremena v prospech Obce Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 
329592 ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako 
povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena:  

- trpieť na pozemkoch  parc. č. KN-C 2010, 2117/6, 7113/1, 8336/7, 8336/24, 8403, 8404 a 
KN-E 2522, 2603, 7113 vo vlastníctve mesta Levoča, k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavebných objektov SO 01 Prívodné potrubie, SO 02 Automatická čerpacia 
stanica, SO 03 NN prípojka k AČS a SO 04 Odberné elektrické zariadenia v súlade 
s projektovou dokumentáciou č. 2794/2016, vypracovanou spol. ISPO spol. s r. o. 
inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Vodovod 
Spišský Hrhov“; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena 

na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25 000 eur v súlade s § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena. 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Probstnerova, M. R. 
Štefánika – úprava NN vedenia“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. ul. Probstnerova 

cesta a M. R. Štefánika v Levoči:  parc. č. KN-C 594/1, KN-C 1074/14, KN-C 1074/16, KN-
C 1075, KN-C 1119/1, KN-C 1475, KN-C 1477/3, KN-C 1492/1, KN-C 1602, KN-C 
1608/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; parc. č. KN-E 1063/12, KN-E 
7093, KN-E 7098, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča a parc. č. KN-C 
1076, KN-C 1079/1, KN-C 1090/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie NN podzemného káblového vedenia, istiacich skríň 
a NN podperného bodu (stĺpa NN vedenia)  v súlade so situáciou stavby vypracovanou 
spoločnosťou ENERPRO, s. r. o., IČO: 44 324 600, so sídlom: Miškovecká 6, 040 11 
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Košice – Ing. Petrom Marcinekom a naprojektovanej Ing. Stanislavom Počuchom (dátum: 
09/2018; číslo výkresu: V1); 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách  stavby; 

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

na dobu neurčitú, bezodplatne v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude 
predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 31.05 .2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného 
majetku inv. č. 6/TS/2 – Nákladné vozidlo Piaggio PORTER MAXXI, v obstarávacej cene 
36 876 eur; oprávky 1 026 eur, v zostatkovej cene 35 850 eur do správy Technickým službám 
mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052, s účinnosťou od 01.03.2019. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 

 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku 
s účinnosťou od 01.03.2019: 
 inv. č. MU/CVČ/1 – Pieskovisko, v obstarávacej cene 630 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/2 – Váhová hojdačka, v obstarávacej cena 390 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/3 – Váhová hojdačka, v obstarávacej cene 390 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/4 – Ťahacie autíčko/hojdačka, v obstarávacej cene 130 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/5 – Ťahacie autíčko/hojdačka, v obstarávacej cene 130 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/6 – Preliezka - hrad, v obstarávacej cene 310 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/7 – Ihrisková zostava, v obstarávacej cene 730 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/8 – Ihrisková zostava, v obstarávacej cene 570 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/9 – Plastový domček, v obstarávacej cene 330 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/10 – Tunel farebná stonožka, v obstarávacej cene 200 eur; 

do správy Centru voľného času Olymp Levoča, so sídlom: Ulica Jána Francisciho 635/10, 054 
01 Levoča, IČO: 37874110. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 



 16

UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Centra voľného času OLYMP, Francisciho 635/10, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 4 897,44 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, 
spolu v obstarávacej cene 23 524,04 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, 
spolu v obstarávacej cene 17 589,65 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča podľa 
prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 10 550,91 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 10 956,90 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 42 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku 
mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 
5, spolu v obstarávacej cene 16 265,31 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie 
Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 6, spolu v hodnote 
14 869,64 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  0 proti  4   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
spôsobenú škodu na cudzom majetku poškodením veci (poškodenie vchodových dverí v byte 
č. 27, na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča) v celkovej výške 240 eur pre p. Ondreja 
Lakatoša, nar. , trvale bytom, splácať vo výške 20 eur mesačne 
vždy do konca príslušného mesiaca. 
T: 28.02.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu č. 6 (za mesiace 
1,4,5,6,8,10,11/2018, na adrese Rozvoj 21B, súp. číslo 3314, Levoča v celkovej  sume 
1 420,23 eur a príslušenstvo pre p. Miroslava Gurboviča, nar. , trvale bytom 
, Levoča, splácať vo výške 200 eur mesačne vždy do konca príslušného 
mesiaca. V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky sa riadne a včas stáva sa splatným celý 
dlh.  
T: 28.02.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 46 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta po prerokovaní v Mestskej rade schváliť  pridelenie 
dvojizbového bytu č. 14 na  2. poschodí  bytového domu súp. č. 3268, na adrese Levočské 
Lúky č. 27 v Levoči pre p. Annu Kočkovú, nar. , trvale bytom , 
054 01 Levoča, na dobu určitú 1 rok, s účinnosťou od 01.03.2019, pod podmienkou uhradenia 
dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu. 
T: 28.02.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ prijať ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  1 proti  2   zdr  2   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej 
predmetom bude predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. ú. Levoča, a to časti pozemku 
parc. č. KN-C 5151/2 – orná pôda, s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť 
kupujúci na vlastné náklady, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice, IČO: 36599361, 
za kúpnu cenu 1 euro, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok parc. č. KN-C 5151/2 je už 
v súčasnosti zastavaný stavbou trafostanice vo vlastníctve kupujúceho.    
T: 31.12.2019                    Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
      
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej 
predmetom bude predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. ú. Levoča, a to časti pozemku 
parc. č. KN-C 5151/2 – orná pôda, s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť 
kupujúci na vlastné náklady, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice, IČO: 36599361, 
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 parc. č. KN-C 5151/2 je už 
v súčasnosti zastavaný stavbou trafostanice vo vlastníctve kupujúceho.    
T: 31.12.2019                   Z: Mgr. Drahomirecký 
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              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica 

parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, KN-C 7165/3 – zast. pl. a nádv. a KN-C 5151/2 – orná 
pôda, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách  stavby; 

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

na dobu neurčitú, bezodplatne v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude 
predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 31.05 .2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica 

parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, KN-C 7165/3 – zast. pl. a nádv. a KN-C 5151/2 – orná 
pôda, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách  stavby; 

- 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. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného 
bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 31.05 .2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 52 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť  zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 6b, 1/c, 1/d 
mesta Levoča na rok 2018 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kamenický 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok  
2019nasledovne: 

 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena po zmene 

Kostol sv. Jakuba  28 700   28 700 

Za sedriou - cesta 14 000   14 000 

Modernizácia zberného dvora   36 876 36 876 

VO Kláštorská ul.   20 000 20 000 

 Spolu 42 700 56 876 99 76 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kamenický 

                                                            Mgr.  Kučka 
 

UZNESENIE č. 54 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť navýšenie čerpania dlhodobého úveru na 937 460 eur 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena po zmene 

Chodník - predmestie 59 800   59 800 

VO Probstnerova cesta 231 107   231 107 

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ 
Francisciho 

120 000 
  120 000 

Vodná nádrž Levoča   97 410 97 410 

cyklochodník   67 143 67 143 

Záchytné parkovisko   362 000 362 000 

 Spolu 410 907 526 553 937 460 
 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kamenický 
                                                                        Mgr.  Kučka 
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UZNESENIE č. 55 
K bodu: Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na    

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej    
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie, že k zmene prílohy č.1  VZN č.9/2017 v stanovenej  
lehote  neboli vznesené žiadne pripomienky. 
T: Február 2019                 Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na    

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej    
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť zmenu prílohy č.1, tabuľka 1 VZN  č. 9/2017o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej  
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby. 
T: február 2019                 Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Mestského 
zastupiteľstvo v Levoči JUDr. Pavlovi Papcunovi z dôvodu porušenia povinností a obmedzení 
ustanovených v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                  Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov dňom 14. 02. 2019 proti poslancovi Mestského zastupiteľstva 
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v Levoči JUDr. Pavlovi Papcunovi z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe zistení 
komisie pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta o porušení 
povinností a obmedzení ustanovených v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného zákona.  
T : ihneď                                                                         Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi  
                Papcunovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  0   zdr  2   = neschválené 
 
MR  neodporúča MZ konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavlovi Papcunovi bolo 
umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 
14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavol Papcun svojimi 
vyjadreniami nevyvrátil zistené porušenie povinností a obmedzení ustanovených v čl. 
4 ods. 1 a 2 písm. a) a c)  ústavného zákona; 

3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie povinností a 
obmedzení ustanovených v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného zákona poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavlom Papcunom. 

T : ihneď                                                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť v uvedenej veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                             Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ uložiť komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi 
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Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavlovi Papcunovi, v súlade s ustanovením čl. 9 
ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia 
tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                    Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi 
                Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Mestského 
zastupiteľstvo v Levoči Radoslavovi Kellnerovi z dôvodu porušenia obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                      Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi 
                Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov dňom 14. 02. 2019 proti poslancovi Mestského zastupiteľstva 
v Levoči Radoslavovi Kellnerovi z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe zistení 
komisie pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta o porušení 
obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod. ústavného zákona.  
T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi 
                Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR  neodporúča MZ konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslavovi Kellnerovi bolo 
umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 
14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
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ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslav Kellner svojimi vyjadreniami 
nevyvrátil zistené porušenie obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod 
ústavného zákona; 

3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Levoči Radoslavom Kellnerom. 

T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi 
                Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť v uvedenej veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                       Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                            Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 66 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi 
                Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ uložiť komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi 
Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslavovi Kellnerovii, v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 
5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia 
tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  0   zdr  2   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Mestského 
zastupiteľstvo v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi z dôvodu porušenia obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                     Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 68 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  2   zdr   0  = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov dňom 14. 02. 2019 proti poslancovi Mestského zastupiteľstva 
v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. 
a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe 
zistení komisie pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
o porušení obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod. ústavného zákona.  
T : ihneď                                                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  0   zdr   2  = neschválené 
 
MR neodporúča MZ konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi 
bolo umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Levoči dňa 14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič svojimi 
vyjadreniami nevyvrátil zistené porušenie obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 
písm. c) 2. bod ústavného zákona; 

3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírom Adamkovičom. 

T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                           Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  2   zdr  0   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť v uvedenej veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                        Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 71 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ uložiť komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi 
Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, v súlade 
s ustanovením čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní 
odo dňa prijatia tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                           Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:   Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú  
                podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách  
                počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území  
                mesta Levoča.                     

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú 
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča, uplatnené 
žiadne pripomienky. 
T: 28. 02. 2019                                                       Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                            Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu:   Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú  
                podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách  
                počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území  
                mesta Levoča.                     

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/2019, 
ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej 
republiky na území mesta Levoča, podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 28. 02. 2019                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka  
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UZNESENIE č. 74 
K bodu:   Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zásady odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva                      v Levoči a členov stálych komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, s účinnosťou od 1. 3. 2019 podľa predloženého 
návrhu.  
T : 01. 03. 2019                                       Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 75 
K bodu:   Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 1/48 zo dňa 06. 12. 2018. 
T : ihneď                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:   Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie, že s účinnosťou od 01. 02. 2019 určuje zástupcovi primátora výšku 
platu alebo odmeny podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta . 
T : ihneď                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu:   Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu  „Modernizácia detského ihriska na 
Sídlisku pri prameni, Levoča“ v rámci výzvy Úradom vlády Slovenskej republiky na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:   Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Modernizácia detského ihriska 
na Sídlisku pri prameni, Levoča“ vo výške 12 524,45 EUR z  celkových oprávnených 
výdavkov projektu 
T: ihneď            Z:  Mgr.  Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr.  Babicová 
               Mgr.  Kučka 
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UZNESENIE č. 79 
K bodu:   Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry      

mesta Levoča – II. etapa. 
Hl. za  6 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu  „Obnova NKP – mestské opevnenie       
a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu:   Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry      

mesta Levoča – II. etapa. 
Hl. za  6 proti  0   zdr   

 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Obnova NKP – mestské 
opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa“ vo výške 4 000,-
EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď            Z:  Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                                               Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                               Mgr. Anna Babicová 
               Mgr. Nikolaj Kučka 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:   Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkanového  
                múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č.2741/10. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  predloženie projektu  „Levoča – odstránenie havarijného 
stavu parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č. 2741/10“ 
v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 
písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, 
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 82 
K bodu:   Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkanového  
                múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č.2741/10. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Levoča – odstránenie 
havarijného stavu parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF 
č. 2741/10“ vo výške 4 422,-EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 83 
K bodu:   Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho  domu s.č. 28,           
     Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF: 2917/1. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  predloženie projektu  „Úprava meštianskeho domu nad 
pavlačou meštianskeho domu s.č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF č.2917/1“ 
v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 
písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, 
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 84 
K bodu:   Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho  domu s.č. 28,           
     Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF: 2917/1. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Úprava meštianskeho domu 
nadpavlačou meštianskeho domu s.č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF 
č.2917/1“ vo výške 934,-EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď            Z:  Mgr.  Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr.  Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 85 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči,  ÚZPF č.  
                2939/1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra 
Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní 
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dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. 
z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 86 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči,  ÚZPF č.  
                2939/1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie 
Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ vo výške 433,-EUR z  celkových oprávnených 
výdavkov projektu.  
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 87 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči,  
                ÚZPF č. 2940/1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra 
Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF: 2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. 
z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing. Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 88 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči,  
                ÚZPF č. 2940/1 

Hl. za  6 proti  0    zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie 
Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF: 2940/1“ vo výške 1 120 EUR z  celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr.  Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 89 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 
„Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste 
Levoča realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 90 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 91 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 4990,90 EUR. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 92 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 93 
K bodu: Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku parcely  
             KN C 6678/7 a 6678/8. 

Hl. za  1 proti  1   zdr  4   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
na pozemku parcely KN C 6678/7 a 6678/8 za podmienok, že financovanie obstarania 
zabezpečí Miroslav Dunčko,  formou refundácie skutočne vynaložených 
nákladov na obstaranie. 
T: ihneď                              Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
                                                              
UZNESENIE č. 94 
K bodu:  Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác  
              na stavbu:„ Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť začatie procesu verejného obstarávania stavebných prác na 
stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“  
T: ihneď                              Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 95 
K bodu: Použitie dotácie  zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu kultúrnych  
              pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na stavbu: „Prestavba Námestia     
              Majstra Pavla v Levoči, II. etapa 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť použitie dotácie  zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu 
kultúrnych pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na stavbu: „Prestavba Námestia            
Majstra Pavla v Levoči, II.etapa“.  
T: ihneď                              Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 96 
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení      

Hl. za  2 proti  0   zdr  4  =neschválené 
 
MR neodporúča  MZ schváliť  delegovanie zástupcov  mesta do rád škôl a školských 
zariadení podľa  predloženého návrhu. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 97 
K bodu:   Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok  2019 

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

1. FK 05 Levoča      2 000 € 
2. HK Slovan Levoča     2 000 € 
3. MK Slovenský orol          500 € 
4. Tenis club 92 Levoča                                                2 000 € 
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA         1 000 € 
6. Cyklo Spiš Levoča                2 000 € 

T: Február 2019                  Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 98 
K bodu: Informácia o stave kriminality na  území mesta Levoča za rok 2018 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie informáciu o stave kriminality za území mesta Levoča za rok 2018. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kučka 
                                                                         
 
 
UZNESENIE č. 99 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoča za rok 2018 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie informáciu o stave Správu o činnosti Mestskej polície Levoča za rok 
2018. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Novák 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 

 


