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

 
 
 
Predmet rokovania: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča.    

 
    

       
 
Pre:    Mestské zastupiteľstvo dňa 25.04.2019 
 
Predkladá:   Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca IČ,ÚPaŽP, SÚ 
 
Spracovateľ:   Jarmila Antalová, referent oddelenia IČ,ÚPaŽP,SÚ 
                                                                                              
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
      

MZ schvaľuje obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu 
mesta Levoča na parcele E KN č. 1519 v k ú. Levoča za 
podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí vlastník 
pozemku Radoslav Kellner bytom Okružná ulica č. 48, 054 01 
Levoča formou refundácie skutočne vynaložených nákladov na 
obstaranie zmeny územného plánu. 

  
Termín:   26.04.2019 

Zodpovedný:   Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca IČ, ÚPaŽP,SÚ 
 

Stanovisko komisie:  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia,                                                   
verejného poriadku a dopravy v Levoči odporúča schváliť návrh 
čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele E 
KN č. 1519.    

 
Stanovisko MR: MR odporúča MZ schváliť obstaranie čiastkovej zmeny 

Územného plánu mesta Levoča na parcele E KN č. 1519. 
 
 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora 
    prednosta MsÚ  
                    hlavný kontrolór 
                                                právnik mesta 
     
 
 
V Levoči:  17.04.2019 

 



 
Dôvodová správa 

 
 

Dňa 27.03.2019 požiadal vlastník parcely E KN č. 1519 v k. ú. Levoča Radoslav 
Kellner bytom Okružná ulica č. 48, 054 01 Levoča o obstaranie čiastkovej zmeny Územného 
plánu mesta Levoča vedenej na LV č. 4503. Funkčné využitie pozemku je určené ako trvalé 
trávne porasty v zmysle schváleného územného plánu mesta Levoča žiada o jej 
preklasifikovanie na funkčnú plochu – rodinné domy. 

 
V žiadosti uvádza, že finančne bude znášať v plnom rozsahu prekládku jestvujúceho 

VN vedenia, vybudovanie inžinierskych sietí vrátane chodníkov a prístupových komunikácií, 
tak ako aj skutočne vynaložených nákladov na obstaranie čiastkovej zmeny územného plánu 
formou refundácie. 

 
 

 
 
 
Prílohy 
 

 Žiadosť 
 Kópia katastrálnej mapy  
 LV č. 4503  
 Komplexný urbanistický návrh – výkres č. 3 

 
 
Spracovala: Jarmila Antalová, oddelenie IČ,ÚPaŽP, SÚ 
 
V Levoči dňa 17.04.2019 
 
 
 
                                                                                                                 Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                                                                                        vedúca oddelenia  
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