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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 7 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 08. augusta 2019 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MZ s doplnením 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne Anny Kravecovej:  doplniť bod programu č. 5 – 
zriadenie izby Štúrovcov v objektoch NMP 50, alebo v miestnosti Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, ktorá končí nájom. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  16 proti 0  zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, MUDr. Jana Suráková, 
Mgr. Michal Kašper. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  16 proti  0   zdr   1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: MUDr.  Pavol Ščurka, Miroslav Dunčko. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4b, 4/c, 4/d  mesta Levoča 
na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T: 08.08.2019       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok 2019 nasledovne: 
 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.3 

zmena 
č.4 

po 
zmene 

Kostol sv. Jakuba  28 700         28 700 

Za sedriou - cesta 14 000   8 000   -4 362 17 638 

Modernizácia zberného dvora   36 876       36 876 

Radnica PD     33 322 -33 322 10 000 10 000 

TS pojazdná pracovná plošina     5 979     5 979 

TS zdvíhacia nožnicová 
plošina  

  
  19 876     19 876 

VO Kláštorská ul.   20 000   -8 000   12 000 

WEB stránka       20 000   20 000 

Chodník - Obzor       20 000   20 000 

Projektová dokumentácia       3 130   3 130 

PD - MK Špitálska ul.       11 000   11 000 

Studňa Sadová ulica       11 000 400 11 400 

PD - MK pri Strelnici       5 000   5 000 

PD VO ul. M. Hlaváčka       1 000   1 000 

Detské ihrisko Pri prameni       16 000 -6 000 10 000 

NMP 43 - PD       20 000 3 200 23 200 

Odvodnenie parkoviska sídl. 
Západ 

  
    1 500 -500 1 000 

Rozšírenie MK Mäsiarskej ulici       1 100 2 100 3 200 

NMP 47 - PD       15 000 -5 000 10 000 

Rekonštrukcia DJ       9 000 4 500 13 500 

územný plán       15 000   15 000 

Vklad do ZI soc. podnik s.r.o.       5 000   5 000 

NMP 28          4 652 4 652 

Meštiansky dom, NMP 50         3 139 3 139 

Meštiansky dom, NMP 51         6 334 6 334 

Záchytné parkovisko         18 000 18 000 

Križovatka ul. Slavkovská         7 566 7 566 

ZUŠ Levoča         21 836 21 836 

 Spolu 42 700 56 876 67 177 112 408 65 865 345 026 
 
T: 08.08.2019       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje použitie fondu rozvoja bývania vo výške 45 000 eur na obstaranie PD bytový 
dom Levoča Západ. 
T: 08.08.2019       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia dlhodobého úveru na rok 2019 nasledovne: 
 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena č.1 
zmena 

č.2 
zmena 

č.3 
po 

zmene 

Chodník - Predmestie 59 800 -22 000 -18 800 -1 251 17 749 

VO Probstnerova cesta 231 107   10 800 -76 000 165 907 

Plynofikácia Sadová ulica     8 000   8 000 

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ 
Francisciho 

120 000 
      120 000 

Križovatka ul. Slavkovská   22 000     22 000 

Vodná nádrž Levoča   97 410     97 410 

cyklochodník   67 143     67 143 

Záchytné parkovisko   362 000     362 000 

Meštiansky dom, NMP 51       4 022 4 022 

Parkanový múr       24 978 24 978 

PD BD Levoča, Západ        37 000 37 000 

ZUŠ Levoča       1 251 1 251 

Detské ihrisko Pri prameni       10 000 10 000 

 Spolu 410 907 526 553 0   937 460 
T: 08.08.2019       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča 

Hl. za  15 proti 0   zdr  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca JUDr. Ľubomíra Murína:  hlasovať samostatne 
o článku 4 a článku 6 odsek 4 VZN. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
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UZNESENIE č. 10 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča 

Hl. za  2 proti 3   zdr  12 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca JUDr. Ľubomíra Murína:  zmena článku 4 na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka 
mesačne sumou 7.- EUR. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča 

Hl. za  4 proti 6   zdr  7 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca PaedDr. Ľubomíra Repaského:  zníženie 
poplatku (príspevku) na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča (ŠKD) z 10.- EUR na 1.- EURO . 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča  

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča               
č.  .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča, neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne 
pripomienky. 
T: 31.08.2019       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  10 proti 5 zdr 2  nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
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úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča. 
T: 31.08.2019       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  .../2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0  
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca JUDr. Ľubomíra Murína:  opraviť administratívnu 
chybu v článku 6 odsek 4 VZN z výšky 0,10 EUR na 0,05 EUR.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za  13 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 
329321 a spoločnosťou SITEL s. r. o., IČO: 31 668 305, so sídlom Zemplínska 6, 040 01 
Košice; spočívajúcej vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete 
na pozemku vo vlastníctve Mesta Levoča, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Levoča, v 
lok. ul. Pod vinicou – parc. č. KN-C 2041/2, t. č. zapísanom na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča a to v súvislosti s realizáciou stavby „Optické prepojenie Harichovce – Levoča“  za 
týchto podstatných obsahových podmienok  Dohody o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Dohoda“): 

a) investor vybuduje a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na vlastné 
náklady podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre 
územné konanie zodp. projektantom Ing. Jaroslavom Krupčiakom, autorizovaným 
stavebným inžinierom  a v súlade so situáciou stavby schválenou v územnom konaní; 

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi 
(stavebníkmi verejnej elektronickej komunikačnej siete – ďalej len „podniky“) v meste 
Levoča v maximálnej možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah 
rozkopávok. Investor umožní iným podnikom pripokládku optickej siete resp. 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 najneskôr do 31.12.2020; 

d) investor zaplatí Mestu Levoča jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebne dotknutého pozemku vo výške 3 eurá/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; 
pričom záberom dotknutého pozemku 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); 
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e) investor zaplatí Mestu Levoča prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% 
z celkovej výšky jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutého pozemku podľa DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa uzavretia 
Dohody; 

f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania 
stavebne  dotknutého pozemku bude určená po ukončení stavby v časti Pod vinicou na 
pozemku parc. č. KN-C 2041/2 na základe skutočnej výmery pozemku parc. č. KN-C 
2041/2 dotknutého stavbou investora 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 pozemku parc. č. KN-C 2041/2 dotknutého stavbou investora 
podľa porealizačného zamerania stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti, po 
dokončení stavby v časti Pod vinicou na pozemku parc. č. KN-C 2041/2, v dohodnutej 
lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby  v časti Pod vinicou na pozemku parc. č. KN-
C 2041/2; 

h) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie 
záväzkov dohodnutých v Dohode zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;      

i) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti 
alebo záväzku zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;      

právo Mesta Levoča i investora od Dohody odstúpiť v prípade porušenia Dohody druhou 
zmluvnou stranou, do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za  11 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, 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 Levoča nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Levoča a to: v lok. ul. Pod vinicou (parcely: KN-C 2041/2, KN-C 2022, 
KN-C 1992/1, KN-C 1908/1) a v lok. M. R. Štefánika (parcely: KN-E 2580, KN-E 2581/2, 
KN-C 1866/1, KN-E 2620, KN-C 1864, KN-C 1822/1) v súvislosti s realizáciou stavby 
„Katastrálne územie Levoča OPTICKÁ PREPOJKA PRE III. ZŠ LEVOČA“ za týchto 
podstatných obsahových podmienok Dohody o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Dohoda“): 
a) investor vybuduje a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na vlastné 

náklady podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre 
územné konanie v júni 2019 spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom 
Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše – Lukášom Talárom; zodpovedný projektant Ing. 
Ján Rovder; autorizovaný stavebný inžinier Ing. Tomáš Tarageľ a v súlade s výkresom      
č. 01 – TRASOVANIE z 06/2019; 

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi 
(stavebníkmi verejnej elektronickej komunikačnej siete – ďalej len „podniky“) v meste 
Levoča v maximálnej možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah 
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rozkopávok. Investor umožní iným podnikom pripokládku optickej siete resp. 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 najneskôr do 31.12.2020; 

d) investor zaplatí Mestu Levoča jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebne dotknutých pozemkov vo výške 3 eurá/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; 
pričom záberom dotknutého pozemku 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 Levoča prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z 
celkovej výšky jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov podľa DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu optickej telekomunikačnej siete uvedenej 
v Dohode; 

f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne  
dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby na základe skutočnej výmery 
pozemkov  dotknutých stavbou investora 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 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, zhutnením a 
výsevom trávnej zmesi; 

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) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie 
záväzkov dohodnutých v Dohode zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;      

n) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti alebo 
záväzku zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;      

o) právo Mesta Levoča i investora od Dohody odstúpiť v prípade porušenia Dohody druhou 
zmluvnou stranou, do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo.  

T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 17 
K bodu: Zriadenie izby Štúrovcov 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0  
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne Anny Kravecovej:  zriadenie izby Štúrovcov 
v objektoch NMP č. 50, alebo v miestnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá končí 
nájom. Projekt financovaný výjazdovým zasadnutím vlády pre Maticu Slovenskú v Levoči.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 
 
 
Spracovala: JUDr. Lucia Babejová 
 
V Levoči dňa 08.08.2019 
 

 
 


