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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 8 
 

zo 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 28. augusta 2019 

 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ  

Hl. za 9 proti 0   zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrh primátora mesta Levoča: doplniť bod programu č. 8 – Informácia 
o pripravovaných zmenách v dozorných radách obchodných spoločností mesta. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MZ  

Hl. za 14 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Miroslava Dunčka: doplniť bod programu č. 9 – 
Rôzne. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program zasadnutia MZ  

Hl. za 9 proti 0   zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca PhDr. Jozefa Cvoligu, Mgr.: informáciu o 
pripravovaných zmenách v dozorných radách zaradiť do bodu programu č. 9 – Rôzne. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Program zasadnutia MZ  

Hl. za 16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr., 
Mgr. Michal Kašper. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  15 proti  0   zdr   1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Mgr. Ladislav Ogurčák, Radoslav Kellner. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:Správa o vybavení petície „Za čistý vzduch v Levoči“  

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie spôsob vybavenia petície „Za čistý vzduch v Levoči“. 
T: 28.08.2019        Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Návrh VZN č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote boli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018, uplatnené pripomienky Evy 
Otrubčákovej doručené emailom dňa 20. 08. 2019. Obsah pripomienok je uvedený 
v písomnom vyhodnotení uplatnených pripomienok. 
T: 31. 08. 2019                                                       Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 10 
K bodu: Návrh VZN č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018 

Hl. za  10 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku 
na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018, 
podľa predloženého návrhu a v zmysle písomného vyhodnotenia uplatnených pripomienok, 
v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
T: 31. 08. 2019                                    Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
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. ul. Potočná, ul. J. Francisciho, ul. V. Greschika a 
ul. J. Czauczika v súvislosti s realizáciou stavby „KATASTRÁLNE ÚZEMIE LEVOČA 
FTTH SÍDLISKO ZÁPAD“ 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 podľa overenej situácie 
umiestnenia stavby schválenej 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 31.12.2021; 

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 
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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: 31.12.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Zmluva o zriadení vecného bremena 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu pod názvom: 
„Optické pripojenie Energotel – Levoča“, umiestnenú na pozemkoch zapísaných na LV č. 1, 
vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci 
Levoča ako pozemok č. KN-C 1626/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 216 m2; 
KN-C 1652/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 108 m2; KN-C 1690/1 - zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 4 908 m2; KN-C 2241 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
516 m2;  KN-C 2280/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 778 m2; KN-C 2280/2 - 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 250m2; KN-C 2281/2 - zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 222 m2; KN-C 1074/13 - ostatná plocha s výmerou 287 m2; KN-C 2352/1 - 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 299 m2 a na LV č. 4376, vedenom Okresným 
úradom katastrálnym odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci Levoča ako 
pozemok KN-E 4617 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 159 m2 (ďalej len „slúžiace 
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pozemky“), ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00 329 321 ako povinný 
z vecného bremena, v prospechspol. Energotel, a. s., so sídlom: Miletičova č. 7, Bratislava, 
IČO: 35 785 217, ktorá je vlastníkom stavby, ako oprávneného z vecného bremena.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v 
Geometrických plánoch č. 5/2017, 6/2017, 7/2017 a 11/2017, vypracovaných Ing. Zoltánom 
Pavličkom, Renew Energy, Šándorová 8, 821 03 Bratislava, IČO: 47042923: 
- trpieť na slúžiacich pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie 

stavby optického kábla; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a 

prejazd oprávneného z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, 
údržby, opravy a zmien na stavbe optického kábla; 

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

na dobu neurčitú a za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s ustanovením §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. 13 
K bodu: Zmluva o zriadení vecného bremena 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu pod názvom: 
„FTTB Levoča“, umiestnenú na pozemkoch zapísaných na  LV č. 1,  vedených Okresným 
úradom, katastrálnym odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci Levoča ako pozemok 
č.KN-C 3056/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 545 m2; KN-C 
2887/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 782 m2; KN-C 2888/1, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 119 450 m2; KN-C 3056/21, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1 529 m2; KN-C 3056/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 1 158 m2; KN-C 3056/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 
380 m2; KN-C 2888/416, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2; KN-
C 2895, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 346 m2; KN-C 2890/1, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 869 m2; KN-C 2921/1, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 465 m2; KN-C 2900, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4 744 m2; KN-C 2662/6, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 
1 568 m2; KN-C 593, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 922 m2; KN-C 
594/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3970 m2; KN-C 1074/14, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 273 m2; KN-C 1616, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 5 828 m2; KN-C 1608/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 23 150 
m2; KN-C 9754, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 881 m2;KN-C 1713, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 462 m2; KN-C 1389/1, druh 
pozemku: ostatná plocha o výmere 23 299 m2; KN-C 1473, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1 362 m2; KN-C 1387/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 1 882 m2; KN-C 1387/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 
m2;  KN-C 1380/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 505m2; KN-C 
1380/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2; KN-C 1474, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 708m2; KN-C 1493, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 852 m2; KN-C 1492/1, druh pozemku: ostatná plocha o 
výmere 25 087 m2; KN-C 1652/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 
108 m2; KN-C 1534/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 809 m2; KN-
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C 1745, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 405 m2; KN-C 1818, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 090 m2;KN-C 2146/6, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2;  KN-C 2230/1, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 889 m2; KN-C 2230/2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 99 m2; KN-C 1802/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 847 m2; KN-C 1970/3, druh pozemku: vodná plocha o výmere 522 m2;KN-C 
2041/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 675 m2; KN-C 2664/1, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 644 m2, KN-C 2041/2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 861 m2 a na LV č. 4376,  vedených Okresným 
úradom, katastrálnym odborom v Levoči, v katastrálnom území a obci Levoča ako pozemok 
parc.č.KN-E 7093, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2; KN-E 7098, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 678 m2; KN-E 7091/2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2;KN-E 1087/1, druh pozemku: záhrada 
o výmere 9 m2; KN-E 7129druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 078 m2; 
KN-E 2642/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 495 m2 (ďalej len „slúžiace pozemky“), 
ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00 329 321 ako povinný z vecného 
bremena, v prospech spol.UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Ševčenkova č. 
36, Bratislava, IČO: 35 971 967, ktorá je vlastníkom stavby, ako oprávneného z vecného 
bremena.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v 
Geometrickom pláne č. 17.0069/2017 vypracovanom spol. HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o., 
Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 36579009, Ing. Vladimírou Szabó Ječnou,  
- trpieť na slúžiacich pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie 

stavby optického kábla; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a 

prejazd oprávneného z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, 
údržby, opravy a zmien na stavbe optického kábla; 

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

na dobu neurčitú a za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s ustanovením §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. 14 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu k zmene rozpočtu č. 5:  

1. Navýšenie kapitálových príjmov o dotáciu z VÚC Prešov o 170 000 EUR. 
2. Zníženie výdavkov na verejné osvetlenie Probstnerova cesta o 130 000 EUR. 
3. Navýšenie výdavkov na Cyklochodník 4.etapa o 300 000 EUR. Celková suma 

výdavkov na Cyklochodník 4.etapa po tejto zmene je 367 143 EUR. 
T: 28.08.2019        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu k zmene rozpočtu č. 5:  

1. Zmena účelu použitia dlhodobého úveru nasledovne: 
- zníženie na verejné osvetlenie Probstnerova cesta o 130 000 EUR 
- navýšenie na Cyklochodník 4. etapa o 130 000 EUR 

T: 28.08.2019        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5b, 5/c, 5/d mesta Levoča 
na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T: 28.08.2019        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Zmena rozpočtu č.5 

Hl. za  16 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 

zmena 
č.5 

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   -7 000 5 000 

WEB stránka       20 000     20 000 

Chodník - Obzor       20 000     20 000 

Projektová dokumentácia       3 130   7 000 10 130 

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. 
Zádad 

  
    1 500 -500   1 000 

Rozšírenie MK Mäsiarskej ulici       1 100 2 100   3 200 

NMP 47 - PD       15 000 -5 000   10 000 

Rokonštrukcia 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 
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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 0 345 026 

T: 28.08.2019        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Projektový zámer: Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta 
Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vstup do prípravnej fázy spravovania projektového zámeru Budovanie 
vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta Levoča na predkladanie ŽoNFP v rámci  
výzvy vyhlásenej  Operačným programom Kvalita životného prostredia (termín uzávierky 
02.12.2019). 
T: 28.08.2019       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Pitoráková  
        Mgr. Kučka 
 

 


