Mestská rada v Levoči

UZNESENIE

č. 3
z 3. zasadnutia Mestskej rady v Levoči,
konaného dňa 16. apríla 2019
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR schvaľuje návrh primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského: doplniť program
rokovania MR o bod „Založenie neziskovej organizácie“.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 2
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR schvaľuje MR program rokovania MR s doplnením.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR schvaľuje za overovateľov zápisnice: JUDr. Pavol Papcun, Radoslav Kellner.
T: ihneď
Z: Ing.Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 4
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 5
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.
za rok 2018
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol.
s r. o. za rok 2018.
T: ihneď
Z: Ing. Tancár
UZNESENIE č. 6
1

K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s. r. o.
za rok 2018
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň,
s. r. o. za rok 2018.
T: ihneď
Z: Mgr. Cirbus
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. ul. Sadová, k. ú. Levoča, a to
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1074/57 – zast. pl., s výmerou 3 m2 a pozemku
označeného novým parc. č. KN-C 1074/58 - zast. pl., s výmerou 10 m2, (ďalej len
„pozemky“), ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 74/2018, ktorý
vyhotovil dňa 09.01.2019 geodet Ľudovít Muránsky a ktorý bol úradne overený dňa
22.01.2019 pod č. G1-6/19GP, od pozemku parc. č. KN-C 1074/2 – zast.pl., o výmerou 9554
m2 a ktorý je vo vlastníctve SR - Slovenskej správy ciest Bratislava, v celosti, IČO:
00003328, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 366 eur, určenú Znaleckým
posudkom č. 9/2019 zo dňa 16.2.2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore
stavebníctva, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou „Levoča –
rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica“.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C
6857/3 – záhrada, s výmerou 104 m2, s veľkosťou ½ -ica, v k. ú. Levoča, v lok. Levočská
Dolina, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 317, k. ú. Levoča, od p.
Petra Bartka, rod. , nar.: , trvale bytom , za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok, ktoré sú obsahovými náležitosťami zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve, ktorú zmluvné strany medzi sebou uzavrú:
- Výška kúpnej ceny: 5 eur/m2;
- Doba, do ktorej bude uzavretá kúpna zmluva bude určená lehotou najneskôr do 30 dní po
výmaze všetkých exekučných záložných práv, vzťahujúcich sa k predmetnému pozemku;
- Vo vzťahu k predmetnému pozemku nebude v príslušnom liste vlastníctva zapísaná
žiadna ťarcha ani iná obmedzujúca poznámka, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho
práva k predmetnému pozemku.
T: 31.08.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
2

MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie
s odvodnením na Levočskej Dolina“, so stavebným objektom „Miestna komunikácia
Levočská Dolina – Južná“ zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO:
00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti MVDr. Jozefa Kellera, rod. , nar.
, trvale bytom  ako povinného z vecného bremena v rozsahu
podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/8 a parc. č.
KN-C 6841/3 vo vlastníctve MVDr. Jozefa Kellera, rod. , nar.
, trvale bytom , t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na
liste vlastníctva č. 2288 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie dažďovej
kanalizácie a revíznej šachty v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné
povolenie spracovanou Ing. Miroslavom Dilským – autorizovaným stavebným inžinierom;
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie
a revíznej šachty;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena;
na dobu neurčitú, bezodplatne. Uzavretiu Zmluvy o zriadení vecného bremena bude
predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť kúpu pozemku parc. č. KN-C 660/22 – zast. pl. a nádv.,
s výmerou 42 m2 v lok. ul. Probstnerova cesta v k. ú. Levoča, oddeleného na podklade
geometrického plánu č. 21/2019, vyhotoveného dňa 07.03.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO:
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 29.03.2019 pod č. G1-92/19 z pozemku parc. č.
KN-C 660/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 815 m2 k. ú. Levoča, t. č. zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6510 k. ú. Levoča, od Slovenskej republiky,
správcu Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča, Kasárenská 16, 05401
Levoča, IČO: 00691941 za kúpnu cenu 26,43 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č.
19/2019, vyhotoveným dňa 04.04.2019 Ing. Jánom Baculákom, znalcom v odbore
stavebníctva.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
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 6916/29 – orná pôda s výmerou
3

401 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou
18 801m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 03/2019, vypracovaného dňa
18.02.2019 Ing. Vladimírom Kandríkom (IČO: 41 688 635), úradne overeného Okresným
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre JUDr.
Ivetu Fabianovú, 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: 31.07.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
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 6916/31 – orná pôda s výmerou
850 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou 18 801
m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 29/2019, vypracovaného dňa
18.04.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom
Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre MUDr. Marínu
Tripšanskú, rod. , nar.  a Kamila Tripšanského, rod.
, nar. , obaja 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: 31.09.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
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 6916/30 – orná pôda s výmerou
731 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôdas výmerou 18 801m2,
k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 23/2019, vypracovaného dňa 19.03.2019
Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča,
katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre Petra Cehuľu, 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: 31.09.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
4

UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KNC 7013/53 - lesný pozemok s výmerou 5 281 m2, k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č.
KN-E 7013/1 – lesný pozemok s výmerou 6 033 765 m2, k. ú. Levoča na podklade
geometrického plánu č. 209/2018, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom (IČO: 41 686 187)
dňa 02.02.2018 (ďalej len „Predmet kúpy“), pre ARPROG, akciová spoločnosť Poprad,
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 168 335 za kúpnu cenu vo výške 3 742 eur,
stanovenú Znaleckým posudkom č. 7/2018 z 12.02.2018, vypracovaným Ing. Viktorom
Weiserom, znalcom v odbore lesníctvo, Mišíkova 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. 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 mesta v lok. Levočská Dolina, a že na prevádzanom pozemku kupujúci
v lyžiarskom stredisku Resort Levočská Dolina vybuduje a bude prevádzkovať novú
zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, ako aj bezpečnosti tejto skupiny
lyžiarov a zároveň táto stavba prispeje k plneniu úloh mesta v záujme spoločenského
a ekonomického rozvoja lokality. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho
využívať Predmet kúpy výlučne na účel vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre
deti.
Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení predkupného práva ako
vecného práva, ktorého obsahom je záväzok kupujúceho ponúknuť predávajúcemu predmetný
pozemok na kúpu za rovnakú kúpnu cenu, za akú ju kupujúci nadobudol pre prípad
akéhokoľvek scudzenia predmetného pozemku pred vybudovaním a sprevádzkovaním novej
zjazdovky pre deti. Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení práva
spätnej kúpy k Predmetu kúpy v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú
kupujúci Predmet kúpy nadobudol, ktoré právo je predávajúci oprávnený uplatniť kedykoľvek
v prípade, ak:
a) kupujúci v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na
Predmete kúpy nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, alebo
b) predmet kúpy kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy prestane slúžiť účelu,
na ktorý sa ho predávajúci zaviazal využívať
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a
to pozemku parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190 m2 v podiele 1/3-ina pre Jána
Lesňáka, rod. , nar. , trvale bytom , v súlade s
ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z
dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa, ktorý je spoluvlastníkom nehnuteľnosti
v podiele 2/3-iny, za kúpnu cenu 20 eur/m2, ktorá bude uhrádzaná v splátkach po dobu
najviac 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
5

UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať
nehnuteľnosť v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3762/4 –
zast. pl., s výmerou cca 10 m2 a časti pozemku parc. č. KN-C 3760 – zast. pl., s výmerou cca
250 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady a stavbu
s. č. 1101, pre Jána Plachetku, rod. , nar.  a manž. Dana
Plachetková, rod. , nar. , obaja bytom: , 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 pozemok nie je možné využiť na
výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu, že je zastavaný stavbou s. č. 1101, ktorú si
postavili na vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená staršia stavba,
ktorá bola schátralá, neobývateľná a následne bola zbúraná, za kúpnu cenu 10 eur/m2 za
pozemok a 1 euro za stavbu s. č. 1101. Táto kúpna cena bude uhrádzaná v pravidelných
mesačných splátkach po dobu 3 rokov, posledná splátka kúpnej ceny bude uhradená najneskôr
do 31.03.2021 a v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas, stáva sa splatným
celý dlh.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C2888/128 – zast. pl., s výmerou
368 m2, v podiele 312/10000-in, ktorý je zastavaný stavbou bytového domu s. č. 1699,
v lok.ul. J. Czauczika, k.ú. Levoča, pre Jána Spišského, rod. , nar.:
 a manž. Zdenu Spišskú, rod. , nar.: , obaja
trvale bytom: , za kúpnu cenu 0,10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8,
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, spočívajúcom v tom, že
obec je povinná previesť tento majetok podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v platnom znení a to z dôvodu, že žiadatelia sú bezpodieloví
spoluvlastníci bytu č. 6 na 6. poschodí, vchod A, v celosti, a spoluvlastníckeho podielu
312/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 1699,
pričom cena pozemku je stanovená podľa zákona 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov,
trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za
dočasné užívanie pozemkov.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 0
proti 4
zdr
0 = NESCHVÁLENÉ
MR neodporúča MZ schváliť zámer predať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok
– časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený
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na podklade geometrického plánu pre Jozefa Vanča, rod. , nar. 
a Gabrielu Vančovú, rod. , nar. , obaja trvale bytom
2
 za kúpnu cenu 20 eur/m ; 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 prístrešku pre automobily (nezapísanej v katastri nehnuteľností)
v spoluvlastníctve kupujúcich. Kupujúci zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na
vlastné náklady.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh JUDr. Pavla Papcuna k 5. bodu programu
Nakladanie s majetkom mesta, bod 12: odporúča MZ nehlasovať o tomto návrhu a tento
návrh stiahnuť z dôvodu, že užívanie tohto predmetného pozemku žiadateľom je riešené
formou nájomnej zmluvy.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zámena nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok.
ul. G. Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1015
m2, ktorého spoluvlastníkom je Marek Ondro, rod. , nar. ,
bytom , v podiele 1/3-ina, za pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4
- zast. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu
č. 6/2019, vyhotoveného dňa 28.1.2019, geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overený
dňa 18.2.2019, pod
č. G1-45/19, od pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., s výmerou
240 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti. Po zámene
vlastníkom pozemku parc. č. KN-E 2621/3 v podiele 1/3-ina sa stane Mesto Levoča
a vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1865/4 v celosti sa stane p. M.
Ondro, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktoré umožňuje schváliť túto zámenu
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že p. M. Ondro sa
o pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4 stará tým, že ho pravidelne kosí
a udržiava, aby nevznikli skládky domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č.
KN-E 2621/3 do svojho vlastníctva si majetkovoprávne vysporiada pozemky pod svojimi
stavbami t.j. pod miestnou komunikáciou na ul. G. Haina a školskú záhradu v areáli Materskej
školy na ul. G. Haina a nadobudne pozemok bez finančného vyrovnania, ktorého výmera je
väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. M. Ondro.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zámena nehnuteľností
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Hl. za 4

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok.
Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/3 – zast. pl.,
s výmerou 7 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou
48 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 4/2019, vyhotoveného dňa
25.01.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 08.02.2019, pod č. G142/19(ďalej len „GP 4/2019“), od pozemku parc. č. KN-C 3707/1 - zast. pl., s výmerou 1 404
m2 a pozemku parc. č. KN-C 3707/2 - zast. pl., s výmerou 204 m2, a ktorého vlastníkom je
Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti za pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/9
– zast. pl., s výmerou 26 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/10 – zast. pl.,
s výmerou 48 m2, ktoré boli oddelené na podklade GP 4/2019, od pozemku parc. č. KN-C
7138/4 - zast. pl., s výmerou 274 m2 a ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj,
IČO: 37870475, v celosti.
Po zámene vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a parc.č.
KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou 48 m2 sa stane Prešovský samosprávny kraj
a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 7138/9 – zast. pl., s výmerou 26 m2 a parc. č. KN-C
7138/10 – zast. pl., s výmerou 48 m2 sa stane Mesto Levoča, bez finančného vyrovnania,
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
zneníako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že realizáciou stavby
„Stavebno - bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ boli pozemky parc. č.
KN-C 3707/3 a parc. č. KN-C 3707/4 vo vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom,
ktorého vlastníkom a investorom bol PSK a pozemky parc. č. KN-C 7138/9 a parc. č. KN-C
7138/10 vo vlastníctve PSK boli zastavané stavebnými objektmi, ktorých vlastníkom
a investorom bolo Mesto Levoča.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 3
proti 0
zdr
1 = NESCHVÁLENÉ
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci nájom pozemku
parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, oddeleného od pozemku
parc. č. 3-6941/1 – lesný pozemok s výmerou 1 304 848 m2, zapísaného na liste vlastníctva č.
7116, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom na Mesto Levoča na
základe Geometrického plánu č. 18/2019, vypracovaného dňa 19.02.2019 Ľudovítom
Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym
odborom dňa 11.03.2019 pod značkou G1–71/19, nachádzajúceho sa v lokalite Marčulina, pre
Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok, ktoré budú obsahovými náležitosťami
zmluvy o budúcej nájomnej zmluve:
 Zmluvné strany uzavrú zmluvu o nájme pozemku v lehote do 90 dní odo dňa, v ktorom
Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228
predloží Mestu Levoča právoplatné stavebné povolenie na stavbu s názvom
„Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a predloží Mestu Levoča doklad o získaní
finančných prostriedkov na realizáciu tejto stavby;
 Nájom sa uzatvorí na dobu určitú 20 rokov;
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 Nájomné bude predstavovať sumu 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4,
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení;
 Záväzok nájomcu bezodplatne previesť vlastnícke právo k stavbe s názvom
„Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a jej príslušenstvu do vlastníctva prenajímateľa
po skončení nájomného vzťahu
v súlade § 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 realizáciou svojho
zámeru (výstavba turistickej rozhľadne)pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia
významne prispeje k rozvoju mesta.
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Dodatok k nájomnej zmluve
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008
zo dňa 04.02.2008 v znení neskorších dodatkov, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám.
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 ako prenajímateľom a Všeobecnou
nemocnicou s poliklinikou Levoča, a. s., Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča, IČO:
36594849 ako nájomcom, predmetom ktorého bude:
 vyňatie pozemkov parc. č. KN-C 1080 – zast. pl. a nádv. s výmerou 794 m2 a KN-C 1081
– záhrada s výmerou 1 257 m2, z predmetu nájmu;
 rozšírenie predmetu nájmu o pozemky parc. č. KN-C 1090/14 – ost. pl. s výmerou 207
m2, KN-C 1090/15 – ost. pl. s výmerou 55 m2 a KN-C 1090/16 – ost. pl. s výmerou 10
m2 ;
 úprava výmery pozemku parc. č. KN-C 1090/1 – ost. pl. a nádv. na 45 598 m2.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Papcuna k 5 bodu programu
Nakladanie s majetkom mesta, bod 21: odporúča MZ nehlasovať o návrhu uvedenom pod
písm. a) a tento návrh z rokovania MZ stiahnuť.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
MR odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľností v lok. ul. Pri
strelnici k. ú. Levoča, a to na pozemky parc. č. KN-E 2605 – orná pôda s výmerou 3 892 m2;
parc. č. KN-C 2113/1 – zast. pl. s výmerou 3 577 m2; parc. č. KN-C 2116/4 – ost. pl. s
výmerou 119 m2; parc. č. KN-C 2117/3 – ost. pl. s výmerou 347 m2; parc. č. KN-C 2117/6 –
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ost. pl. s výmerou 2 454 m2; parc. č. KN-C 2117/10 – ost. pl. s výmerou 340 m2; parc. č. KNC 2117/15 – ost. pl. s výmerou 20 m2; parc. č. KN-C 2117/16 – ost. pl. s výmerou 41 m2 a
parc. č. KN-C 2117/19 – ost. pl. s výmerou 25 m2 (ďalej len „pozemky“), podľa rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne č. 74/2018, ktorý vyhotovil geodet Ing. Vladimír
Kandrík, dňa 10.01.2019, úradne overený dňa 22.01.2019 pod č. G1-7/2019, v súvislosti
s realizáciou stavby pod názvom „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre Podtatranskú
vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad, IČO: 36 485 250, ako oprávnenej z vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča, ako povinného z vecného bremena trpieť:
- na pozemkoch umiestnenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ich
zariadenia a ich príslušenstva (ďalej len „stavba“);
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky, prechod a prejazd
oprávneného z vecného bremena cez pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a ich
opravách stavby;
zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv
z vecného bremena podľa zmluvy a súvisiacich zákonov v platnom znení,
na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou: „Napojenie chaty na elektrinu Levoča,
Fedorkin Jarok“ zriadenie vecného bremena v prospech Ing. Juraja Riegelského, rod.
, nar.  a Ing. Lenky Ordzovenskej, rod. , nar.
, obaja trvale bytom  ako oprávnených z vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO
01 – elektrická prípojka NN a časti stavebného objektu SO 02 – odberné elektrické
zariadenie – vedenie od rozpojovacej skrine SR4 po elektromerový rozvádzač RE v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 36444499-8/2019 vyhotoveného dňa 07.02.2019
spoločnosťou GLOBING POPRAD s. r. o., IČO: 36 444 499, so sídlom Dostojevského
3313/12, Poprad, Ing. Jurajom Kubičárom, úradne overeného Okresným úradom Levoča,
katastrálnym odborom dňa 25.02.2019 pod č. G1-56/19;
- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby na slúžiaci
pozemky, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Napojenie
chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej
osobe vo výkone ich práv z vecného bremena podľa zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z.
o energetike v platnom znení,
na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s § 9, ods.2 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Papcuna k 5 bodu programu
Nakladanie s majetkom mesta, bod 23: odporúča MZ nehlasovať o tomto návrhu a tento
návrh stiahnuť z dôvodu, že zriaďovanie zmluvného vecného bremena na predmetnú stavbu
nie je v zmysle zákona o elektronických komunikáciách potrebné. Odporúča MZ hlasovať len
o bode č. 3 uvedenom v Dodatku č. 1 materiálu na rokovanie MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 28
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zrušenie uznesenia
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 41/17 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Levoči, konaného dňa 20.9.2018, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti v lok. ul.
Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190
m2 v podiele 1/3-ina pre Jána Lesňáka, rod. , nar. , trvale
bytom , za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu zákonného predkupného
práva nadobúdateľa, ktorý je spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3-iny.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 29
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zverenie majetku do správy
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného
majetku s účinnosťou od 01.05.2019:
 inv. č. 2/827/245 – Rekonštrukcia chodníka pri Bazilike sv. Jakuba, na pozemku parc. č.
KNC 3/1, v obstarávacej cene 4 004,53 eur, oprávky 187 eur, v zostatkovej cene 3 817,53 eur;
 inv. č. 2/827/238 – Rekonštrukcia schodiska Pod vinicou- oceľové, na parc. č. KNC 2041/2,
v obstarávacej cene 16 595,55 eur, oprávky 700 eur, v zostatkovej cene 15 895,55 eur;
 inv. č. 2/827/254 – Ulica Železničný riadok ku garážam - odvodnenie, na pozemku parc. č.
KNC 1652/1, v obstarávacej cene 17 006,97 eur, oprávky 355 eur, v zostatkovej cene
16 651,97 eur;
 inv. č. 2/827/255 – Ruskinovská ulica - komunikácia, na pozemku parc. č. KNC 6417/4,
v obstarávacej cene 76 566,69 eur, oprávky 1 600 eur, v zostatkovej cene 74 966,69 eur;
 inv. č. 2/827/256 – Ruskinovská ulica - chodník, na pozemku parc. č. KNC 6417/65 a KNC
6417/66, v obstarávacej cene 12 708,31 eur, oprávky 265 eur, v zostatkovej cene 12 443,31
eur;
 inv. č. 2/827/257 – VO rozšírenie - Ruskinovská ulica, na parc. č. KNC 6417/3 a KNC
6417/3, KNC 6417/4 a KNC 6417/65, v obstarávacej cene 22 829,22 eur, oprávky 480 eur,
v zostatkovej cene 22 349,22 eur;
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 inv. č. 2/826/8 – Ovocinárska ulica - komunikácia, na pozemkoch parc. č. KNC 3406/2,
KNC 7218/2 a KNC 8152/16, v obstarávacej cene 434 856,41 eur, oprávky 9 060 eur,
v zostatkovej cene 425 796,41 eur;
 inv. č. 2/826/8-A – Studňa – Ovocinárska ulica, na pozemku parc. č. KNC 7218/2,
v obstarávacej cene 4 901,33 eur, oprávky 597 eur, v zostatkovej cene 4 304,33 eur;
 inv. č. 2/826/8_B – Ovocinárska ulica - odvodnenie, na pozemkoch parc. č. KNC 3406/1
a KNC 3463/4, v obstarávacej cene 4 249,33 eur, oprávky 162 eur, v zostatkovej cene 4 087,33
eur;
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO:
35528052.
T: 30.09.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 30
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1,
spolu v obstarávacej cene 11 389,45 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 31
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku mesta v správe Materskej školy, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča
podľa prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 33 735,24 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 32
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie
Technických služieb Mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3 spolu
v hodnote 4 556,55 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 33
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
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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. 3 v obstarávacej cene 4 108,28eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 34
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča, Nám.
Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 395,43 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Ukončenie nájmu bytu
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu trojizbového nájomného bytu,
nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č.
23A v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 30496/2018/OM/55 zo dňa 26.11.2008
medzi Mestom Levoča, ako prenajímateľom, a p. Jozefom Lizákom, nar. 
a manž. Mgr. Erikou Lizákovou, nar. , obaja trvale bytom ,
ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom na nájomný
byt na adrese J. Francisciho č. 23A/9, Levoča.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 36
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Pridelenie bytu
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 9,
nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č.
23A v Levoči pre p. Zuzanu Snopkovú, nar. , trvale bytom , na
dobu určitú 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
T: 31.07.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 37
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytových priestorov
Hl. za 4

proti 0

zdr 0
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MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového
priestoru nachádzajúceho sa na prízemí objektu, miestnosť pod vežou, na adrese Námestie
Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra
Pavla č. 54, Levoča, IČO 42080312, na účel prevádzkovania dočasnej výstavnej siene
(prezentácia tvorby mladých, začínajúcich umelcov), s celkovou výmerou 40,18 m2 za
nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú
od 01.06.2019 do 30.09.2019, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia
mesta Levoča v platnom znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na
charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na
dočasné užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je prevádzkovanie dočasnej výstavnej siene.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 38
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť prenájom nebytových priestorov, spolu o výmere 30,48 m2,
nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 47, v stavbe s. č. 47, postavenej na
pozemku parc. č. KN-C 31, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) účel nájmu
: obchodné priestory, kancelárske priestory, služby
b) minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom
znení
c) doba nájmu
: neurčitá
d) výpovedná lehota
: tri mesiace
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len
„návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý predchádza dňu konania zasadnutia MZ v tom ktorom
mesiaci, podľa schváleného harmonogramu zasadnutí MZ;
f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor –
Nám. Majstra Pavla 47“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č.
dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča;
g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť;
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov len so súhlasom mesta;
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto
oznámi na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na
ktorom bol návrh prijatý;
k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa
podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 39
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Darovanie hnuteľného majetku
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 19, ods. 2 a 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení darovanie hnuteľného
majetku Mesta Levoča pre Knižnicu Jána Henkela v Levoči, so sídlom Námestie Majstra
Pavla 58, 054 01 Levoča, IČO: 52116557 od 01.05.2019 v tomto rozsahu:
P.
č.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Druh majetku
Software
Účet – 013
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
Účet – 022
Drobný dlhodobý hmotný
majetok
Účet – 028
Drobný hmotný majetok
Účet – 752
Ostatný majetok
Účet – 753
Drobný nehmotný investičný
majetok
Účet – 755
Knižničný fond
Účet – 754
SPOLU:

Obstarávacia
cena

Zostatková
cena

Obstarávacia
cena

Zostatková
cena

-

-

6 638,88

0,00

-

5 172,23

0,00

-

-

-

963,00

0,00

963,00

5 381,83

0,00

34 617,34

0,00

38 821,58

271,59

0,00

1 908,70

0,00

2 180,29

-

-

140,00

0,00

140,00

40 471,90

0,00

35 002,94

0,00

75 474,84

52 764,20

-

76 626,62

-

129 390,82

T: 31.07.2019

SPOLU (€)

5 172,23
6 638,88

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 40
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zrušiť Uznesenie č. 21 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného
dňa 26.04.2018, ktorým bolo schválené darovanie hnuteľného majetku mesta Levoča, zariadenia
knižnice a knižničný fond v celkovej obstarávacej hodnote 129 199,89 eur, pre subjekt zriadený
Prešovským samosprávnym krajom.
T: ihneď

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 41
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej
elektronickej komunikačnej siete
Hl. za 3

proti 0

zdr

1 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča MZ schváliť uzavretie dohody o podmienkach vybudovania verejnej
elektronickej komunikačnej siete medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča,
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IČO: 329321 a spoločnosťou LEVONET, s. r. o., IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla
38, 054 01 Levoča; spočívajúcej vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej
siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, a to v
súvislosti s realizáciou stavby „Optická sieť FTTH Fraňa Kráľa – Lúčna Levoča“ za týchto
podstatných obsahových podmienok zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej
komunikačnej siete:
a) investor vybuduje a umiestni stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH – optického
telekomunikačného vedenia, na vlastné náklady podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie
(DÚR), vypracovanej pre územné konanie a v súlade so situáciou stavby vypracovanou
spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše
– zodpovedným projektantom Ing. Jánom Rovderom a Lukášom Talárom (dátum: 02/2019) na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, a to:
 v lok. ul. M. R. Štefánika, Probstnerova cesta, ul. Fraňa Kráľa na pozemkoch: parc. č. KN-C
1475, KN-C 1075, KN-C 1119/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,
v súlade s výkresom č. 2 cit. projektovej dokumentácie s názvom „Pôdorys – časť A“, dátum:
02/2019;
 v lok. ul. Sadová na pozemkoch: parc. č. KN-E 7105 t. č. zapísanom na liste vlastníctva č.
4376 k. ú. Levoča a KN-C 3266 t. č. zapísanom na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča v súlade
s výkresom č. 3 – cit. projektovej dokumentácie s názvom „Pôdorys – časť B“, dátum:
02/2019 a so zreteľom na požiadavku obsiahnutú v stanovisku mesta zn. OM/1619/7598/2019
zo dňa 28.03.2019 týkajú sa trasy v lok. ul. Sadovej;
b) investor umožní iným podnikom pripokládku ich optického kábla do spoločnej ryhy v trase jeho
stavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok;
c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete
dokončí do 30.09.2019;
d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne
dotknutých pozemkov vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom záberom
dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného optického kábla
ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných
právnych predpisov (t. j. 0,5 m od osi trasy po oboch stranách v celej dĺžke trasy);
e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z celkovej výšky
jednorazovej primeranej náhrady za užívanie stavebne dotknutých pozemkov podľa DÚR
v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na
stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH uvedenej v Zmluve;
f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne
dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby investora na základe skutočnej výmery
pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou podľa porealizačného geodetického
zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;
g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na základe
skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa
porealizačného zamerania stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti, po dokončení stavby
v dohodnutej lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby;
h) investor zrealizuje výstavbu káblovej trasy všade tam, kde je to možné bez zásahu do konštrukcie
pozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku a v dostatočnej hĺbke, aby
nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií;
i) výkopové práce investor zrealizuje tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a zásahy do
pozemkov, resp. do spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru;
j) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky pozemky
dotknuté realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou a výsevom trávnej zmesi;
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k)

po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky spevnené
plochy dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej dĺžke výkopu a šírke
spevnenej plochy;
l) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia na prekopávku
pozemkov.
m) investor v rámci realizácie stavby umiestni na vlastné náklady jednu HDPE rúru v ryhe trasy pre
potreby mesta Levoča;
n) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie záväzku
dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;
o) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti alebo
záväzku zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;
p) právo mesta i investora od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvy druhou zmluvnou
stranou, do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo;

T: 31.12.2019

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 42
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časti parc.
č. KN-C 3056/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou 607 m2 podľa Geodetického zamerania,
vypracovaného geodetom Jánom Buríkom dňa 15.04.2019, pre Gréckokatolícku cirkev,
farnosť Levoča, so sídlom: Potočná 6, 054 01 Levoča, IČO: 31952330, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a v súlade § 9a, ods. 9,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ realizáciou svojho zámeru pozemok
významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta.
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 43
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2b, 2/c, 2/d
mesta Levoča na rok 2019 podľa predloženého návrhu.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 44
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 5

proti 0

zdr 0
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MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok 2019
nasledovne:
schválené
použitie

Účel
Kostol sv. Jakuba
Za sedriou - cesta
Modernizácia zberného dvora
Svetlenie športovej haly spolufinancovanie
TS pojazdná pracovná plošina
TS zdvíhacia nožnicová plošina
VO Kláštorská ul.
Spolu
T: ihneď

zmena
č.1

zmena
č.2

28 700
14 000

po
zmene

8 000
36 876

28 700
22 000
36 876

33 322
5 979
19 876

33 322
5 979
19 876
20 000

42 700
56 876
67 177
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

166 753

20 000

UZNESENIE č. 45
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia dlhodobého úveru.
schválené
použitie
59 800
231 107

Účel
Chodník - predmestie
VO Probstnerova cesta
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ
Francisciho
Križovatka ul. Slavkovská
Vodná nádrž Levoča
cyklochodník
Záchytné parkovisko
Spolu
T: ihneď

zmena
č.1
-22 000

zmena
č.2
-18 800
18 800

120 000

120 000
22 000
97 410
67 143
362 000

22 000
97 410
67 143
362 000
410 907
526 553
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

po
zmene
19 000
249 907

0

937 460

UZNESENIE č. 46
K bodu: Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za rok
2018
Hl. za 5

proti 0

zdr 0
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MR berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska mesta Levoča za rok 2018.
T: ihneď
Z: JUDr. Kamenická

UZNESENIE č. 47
K bodu: Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Levoča za rok 2018
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Technických služieb
mesta Levoča za rok 2018.
T: ihneď
Z: Mgr. Miňďaš
UZNESENIE č. 48
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 5
proti 0
zdr 0
MR odporúča MZ schváliť záverečný účet Mesta Levoča bez výhrad.
T: ihneď

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 49
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Levoča za
rok 2018 nasledovne:
Prídel do rezervného fondu
82 000,00 Eur
Tvorba Investičného fondu 156 635,61 Eur
T: ihneď

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 50
K bodu: Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2018
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 51
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné
transfery pre šport a telovýchovu
Hl. za 5

proti 0

zdr 0
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MR odporúča MZ schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN
mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu v
zmysle § 14 ods. 1 písmeno A - podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FK 05 Levoča
HK Slovan Levoča
MK Slovenský orol
HK Spiš Indians
Tenis club 92 Levoča
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA
Cyklo Spiš Levoča
XC ski team Levoča

T: 31.05.2019

12 000 €
8 000 €
6 000 €
8 000 €
5 600 €
5 600 €
6 600 €
6 600 €

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 52
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné
transfery
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s §
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport
a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno A- podpora športovej činnosti VZN mesta
Levoča č. 3/2019 pre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LK Levoča
TJ Štart Levoča
AK Slovan Levoča
TJ Javorinka
OZ Tabata
CK LEV Levoča

1 500 €
2 600 €
1 100 €
1 500 €
2 100 €
600 €

T: 30.04.2019

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 53
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné
transfery
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s §
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č.3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport
a telovýchovu:
a)v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty, podujatia a podpora individuálnych
športovcov VZN mesta Levoča č. 3 /2019
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Levoča XC Ski team
Levoča XC Ski team
Motokrosový klub Spiš
eRko, Územie Spiš
AK Slovan Levoča
AK Slovan Levoča
KŠK Levoča Poď makať
CK LEV Levoča

250 €
250 €
200 €
150 €
500 €
50 €
200 €
200 €

T: ihneď

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 54
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.40 640. – ostatné
transfery
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s §
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019 ) – kapitola 08.40 640. – ostatné transfery v zmysle §
10 ods. 1 písmeno A- Podpora projektov a činností VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slovenský červený kríž územný spolok
HIPOEDU
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Združenie kresťanských seniorov
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
ZO Jednota dôchodcov Slovenska v Levoči

T: 30.04.2019

166 €
166 €
166 €
166 €
166 €
166 €

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 55
K bodu: Založenie Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť založenie Záujmového združenia právnických osôb Levočské
vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 56
K bodu: Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb
Levočské vrchy – Krúžok
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť členstvo mesta Levoča v Záujmovom združení právnických
osôb Levočské vrchy – Krúžok.
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T: ihneď

Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 57
K bodu: Schválenie stanov Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy –
Krúžok
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť stanovy Záujmového združenia právnických osôb Levočské
vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 58
K bodu: Podpora areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča
Nordic Centrum
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh JUDr. Pavla Papcuna k 11. bodu programu Podpora
areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum:
K bodu 11.1. odporúča MZ nehlasovať o tomto návrhu a tento tento návrh stiahnuť s tým, že
do júnového zasadnutia bude pripravený návrh na finančnú účasť mesta v ZZPO Levočské
vrchy – Krúžok.
K bodu 11.2 odporúča MZ prerokovať bod 11.2 v spojení s bodom 10. vznik ZZPO Levočské
vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 59
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť Zakladaciu listinu o založení neziskovej organizácie Centrum
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n. o.
T: 30.04.2019

Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 60
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť členov správnej rady neziskovej organizácie Centrum
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n. o.:
1. Ing. Jarmila Lisoňová
2. Mgr. Anna Babicová
3. Mgr. Ľuboš Kamenický
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T: 30.04.2019

Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 61
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť riaditeľa neziskovej organizácie Centrum manažmentu
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n. o.: JUDr. Lucia Babejová.
T: 30.04.2019

Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 62
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť revízora neziskovej organizácie Centrum manažmentu
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n. o.: Ing. Ján Štelbacký.
T: 30.04.2019
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 63
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť Štatút neziskovej organizácie Centrum manažmentu
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n. o.
T: 30.04.2019
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 64
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu
Levoča
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 03. 2019.
T: 30. 04. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 65
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ vziať na vedomie, že poslankyňa mestského zastupiteľstva MUDr. Jana
Suráková sa s účinnosťou od 21. 02. 2019 vzdala funkcie člena komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 66
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ vziať na vedomie, že poslanec mestského zastupiteľstva PaedDr.
Ľubomír Repaský sa s účinnosťou od 28. 02. 2019 vzdal funkcie člena komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 67
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zmeniť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 1/42 zo 06.
decembra 2018 tak, že zvolený predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta – poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Andrea Čajová je
zástupcom politickej strany OKS.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 68
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zvoliť s účinnosťou od 01. 05. 2019 za člena komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslankyňu Mestského
zastupiteľstva v Levoči MUDr. Janu Surákovú, ktorá je zástupcom politickej strany KDH.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 69
K bodu: Zmeny v komisii majetkovej
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ doplniť úlohy komisie majetkovej vymedzené (určené) uznesením
Mestského zastupiteľstva v Levoči číslo 1/27 zo 06. decembra 2018 o nasledujúcu úlohu:
vyhodnocovanie návrhov zmlúv doručených mestu Levoča na základe vyhlásených
obchodných verejných súťaží.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 70
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča,
s. r. o. (ďalej ako „SPML“), so sídlom Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, v súlade
s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 71
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť majetkovú účasť mesta Levoča v obchodnej spoločnosti
Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o. (ďalej ako „SPML“), so sídlom Probstnerova cesta 9,
054 01 Levoča, vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu 5000 eur, v súlade
s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 72
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť Mgr. Tomáša Cirbusa do funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o. (ďalej ako „SPML“) so sídlom
Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 73
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti s ručením
obmedzeným „Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o.“ a Stanovy obchodnej spoločnosti
s ručením obmedzeným „Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o.“ podľa priložených návrhov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 74
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie:
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky
2018/1 - lokalita Lomnická vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne
spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg.
č. 294).
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu mesta Levoča,
Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická, podľa § 22 stavebného zákona.
3. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky
2018/1- lokalita Lomnická Okresným úradom v Prešove podľa § 25 stavebného
zákona ( stanovisko OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP1/2019/015553/28736 zo dňa
15.03.2019.
4. K VZN mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická neboli
v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky.
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 75
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán
mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická spracovaný Ing. arch. Dušanom
Hudecom, autorizovaným architektom SKA.
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 76
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ žiadať:
1.zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2018/1-lokalita Lomnická
v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,
2.vyhotoviť o obsahu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita
Lomnická, registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
3.označiť dokumentáciu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 lokalita Lomnická schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,
4.uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická
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v zmysle § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na Stavebnom
úrade v Levoči a na Okresnom úrade v Prešove.
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 77
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.
4/2019, ktorým sa podľa §27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného
plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická, schváleného uznesením
Mestského zastupiteľstva v Levoči č. ......... zo dňa ..........
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 78
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 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  formou refundácie skutočne
vynaložených nákladov na obstaranie zmeny územného plánu.
T: 25.04.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 79
K bodu: Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na
roky 2016 - 2020.
T: 31.05.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 80
K bodu: Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ žiadať zverejniť Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na
roky 2016 - 2020.
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T: 31.05.2019

Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 81
K bodu: Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia Majstra Pavla v
Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“, časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018
Hl. za 0

proti 5

zdr

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča MZ schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia Majstra
Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“ časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018.
T: 26.04.2019

Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 82
K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom
Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. dňa 10.10.2018 na stavbu „Prístupová
komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa
10.10.2018 uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a. s. na stavbu
„Prístupová komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“.
T: 17.04.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 83
K bodu: VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch
06.07. – 07.07. 2019.
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť VZN mesta Levoča č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch
06.07. – 07.07. 2019.

T: 15.05.2019

Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 84
K bodu: VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch
06.07. – 07.07. 2019.
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie, že k VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch
06.07. – 07.07. 2019, neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky.
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T: 15.05.2019

Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 85
K bodu: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.27109/CR/2011 podľa
predloženého návrhu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 86
K bodu: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I.
etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa v rámci Výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 87
K bodu: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I.
etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa vo výške 4 934,-EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 88
K bodu: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej
haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Modernizácia osvetľovacej sústavy
hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča v zmysle
výzvy na predkladania žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región“ a
v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja v platnom znení.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
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Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 89
K bodu: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej
haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Modernizácia osvetľovacej
sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča vo
výške 33 321,88 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 90
K bodu: Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom
Hl. za 3

proti 0

zdr

2 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča MZ schváliť predloženie projektu Nákup vozidla s elektrickým pohonom
v rámci výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 pre oblasť: JElektromobilita, činnosť J1-Podpora elektromobility, ktorá bola
vyhlásená
Environmentálnym fondom.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 91
K bodu: Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom= NESCHVÁLENÉ
Hl. za 3

proti 0

zdr

2

MR neodporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Nákup vozidla s elektrickým
pohonom vo výške 25 420,-EUR z celkových rozpočtových nákladov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 92
K bodu: Projekt – Cykloturistický chodník Levoča IV. etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Cykloturistický chodník Levoča IV.
etapa v zmysle výzvy na predkladania žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2019 „Výzva pre
región“ a v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 93
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K bodu: Projekt – Cykloturistický chodník Levoča IV. etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Cykloturistický chodník Levoča
IV. etapa vo výške 197 143,23 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 94
K bodu: Projekt – Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Oprava a modernizácia miestnych
komunikácií v rámci Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9.decembra 2005
č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 95
K bodu: Projekt – Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Oprava a modernizácia miestnych
komunikácií vo výške 1500,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 96
K bodu: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra
Pavla 48, Levoča
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti
budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča v zmysle výzvy o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, oblasť L: Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 97
K bodu: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra
Pavla 48, Levoča
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Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti
budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča vo výške 10 526,32 EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 98
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1400 eur pre Občianke združenie Levočské
Babie Leto, Kláštorská ulica 36 v Levoči na zabezpečenie 12. ročníka festivalu vážnej
hudby – nájom a doprava krídla.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 99
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže, Spoločenstvo Pavol pri kláštore minoritov, Brezová 18/5, Spišská
Nová Ves na zabezpečenie organizovania Živého Betlehema v priestoroch Kláštora minoritov
v Levoči v termíne 25.12.2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 100
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie
Hl. za 5

z

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo
výške 4000 eur pre Občianske združenie Levočan, Námestie Majstra Pavla č.48, Levoča
za účelom zabezpečenia účasti žiakov ZUŠ na Medzinárodnom festivale mládeže v Taliansku
(Berceto) v termíne júl – august 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 101
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K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Rodičovské združenie pri ZŠ
Francisciho 11 Levoči na zabezpečenie osláv 20. výročia Detského folklórneho súboru
Venček s termínom realizácie máj 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 102
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Občianske združenie Krásny Spiš,
Námestie Majstra Pavla č. 30, Levoča na tlač knihy „KNIHA POVIEDOK ZO SPIŠA“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 103
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné
transfery na kultúru
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie Spoločnosť na
pomoc osobám s autizmom – Levoča, Kláštorská ulica 24/a, Levoča na zabezpečenie
realizácie akcie AUTVENT 2019 v termíne 1.12.2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 104
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie
Hl. za 5

z

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Občianske združenie TJ Javorinka
Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča na zabezpečenie projektu „Poznávanie prírodných
a kultúrnych hodnôt Levočských vrchov 2019“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 105
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K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 350 eur pre Združenie turizmu Levoča,
Kováčová vila 2, 054 01 Levoča na obnovu turistických máp v Závade a pri Kováčovej vile.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 106
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Katolícku univerzitu
v Ružomberku, so sídlom Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok na zabezpečenie
realizácie akcie Medzinárodný hudobný festival Musica Sacra v termíne 20.-21.7.2019
v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 107
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Slovenské národné múzeum –
Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla 40, Levoča na zabezpečenie realizácie
projektu „Leutschau / Levoča v rokoch 1918-1919“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 108
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie
Hl. za 5

z

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 500 eur pre Občianske združenie Levočan,
Námestie Majstra Pavla č. 48, Levoča za účelom zabezpečenia realizácie projektu „Chorus
minor a FS Levočan v aktívnom dianí na národných a medzinárodných fórach“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 109
34

K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 05401 Levoča za účelom zabezpečenia realizácie aktivity
Megapiroh 2019 v termíne júl 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 110
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 950 eur pre Občianske združenie Levočský
kreatívny spolok, Námestie Majstra Pavla 2, Levoča za účelom realizácie kreatívnych
dielní, výstav a kultúrnych vystúpení s miestom realizácie Námestie Majstra Pavla č.2
v Levoči.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 111
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Dom Matice Slovenskej, Zimná 68,
Spišská Nová Ves na zabezpečenie realizácie 26. ročníka Šalianskeho Maťka – Súťaž
v prednese slovenskej povesti, termín realizácie január 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 112
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru
Hl. za 0

dotácie

z

proti 5

rozpočtu
zdr

mesta

kapitola

08.2

Ostatné

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 054 01 Levoča na projekt/činnosť: Hurá na prázdniny.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 113
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K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru
Hl. za 0

dotácie

z

proti 5

rozpočtu
zdr

mesta

kapitola

08.2

Ostatné

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 054 01 Levoča na projekt/činnosť: Malý piroh.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 114
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru
Hl. za 0

dotácie

z

proti 5

rozpočtu
zdr

mesta

kapitola

08.2

Ostatné

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 054 01 Levoča na projekt/činnosť: Mikuláš.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 115
K bodu: Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ročnú dotáciu pre DHZ Levoča podľa zmluvy
o poskytnutí dotácie vo výške 834 eur.

T: 30.04.2019

Z: Ing. Horbaľ
Mgr. Kučka
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