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Mestská rada v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 5 

z 5. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  10. septembra 2019 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR  

Hl. za 5 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľuje program zasadnutia Mestskej rady s doplnením. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
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. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Štúrova - parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2, t. č. 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 
12/36-ín od Márie Jalčovej, rod. Olšavská, nar. 13.08.1954, trvale bytom J. 
Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2. 
T: 31.12.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Štúrova - parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m 2 , t. č. 
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zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 
12/36-ín od Janky Nováčekovej, rod. Olšavská, nar. 11.08.1957, trvale bytom J. Czauczika 
1647/6, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 5 eur/m2. 
T: 31.12.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť  kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Štúrova - parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2 , t. č. 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 
12/36-ín od Magdalény Olšavskej, rod. Holbová, nar. 16.09.1949, trvale bytom Štúrova ul. 
617/20, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 . Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok 
mesta ako kupujúceho zaplatiť Magdaléne Olšavskej odplatu za neoprávnené užívanie jej 
spoluvlastníckeho podielu k pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 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 6916/34 – orná pôda s výmerou 
102 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou 15 590 
m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 33981302-50/2019, vypracovaného dňa 
29.07.2019 Jánom Buríkom (IČO: 33981302), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 16.08.2019 pod číslom G1-260/19 pre Miroslava Plačka, rod. 
Plačko, nar. 28.03.1974 a Lenku Plačkovú, rod. Holečková, obaja trvale bytom Hincovce - 
Trsťany, SR do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 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, prevádzaný pozemok je 
v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja 
bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.12.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR  odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 8429/29 - zast. pl. s výmerou 21 m2 pre Júliu Galovičovú, rod. 
Lacková, nar. 23.5.1950, trvale bytom Studenec č. 139, Spišské Podhradie, za kúpnu cenu 20 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že pozemok  je zastavaný rozostavanou stavbou garáže vo 
vlastníctve nadobúdateľa. 
T: 31.12.2020 Z: Mgr. Drahomirecký 
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 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr   1 
 
MR  odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské 
Lúky – parc. č. KN-C 3786/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 71 m2 , t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre p. Jána Horvátha, rod. Horváth, nar. 
13.04.1976, trvale bytom Levočské Lúky 1388/52, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 
eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu   vo 
vlastníctve kupujúceho.  
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr 1  
 
MR  odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské 
Lúky – parc. č. KN-C 3759/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 7/2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 
3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 128 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre 
Annu Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 
054 01 Levoča, SR a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale bytom 
Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu  (nezapísaného v katastri 
nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich.  
T: 31.05.2020 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR  odporúča MZ schváliť predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Štúrova: 
 - parc. č. KN-C 1327/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 44 m2 ; 
 - parc. č. KN-C 1326/7 – orná pôda, s výmerou 16 m2 ; 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 
21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Pavla Kyseľa, rod. Kyseľ, nar. 
18.08.1979, trvale bytom Trhovisko 809/10, 053 04 Spišské Podhradie, SR a manž. Mgr. 
Magdalénu Kyseľovú Olšavskú,  rod. Olšavskú, nar. 31.08.1984,  trvale bytom Štúrova 
617/20, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá  
nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
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tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za 
vypracovanie geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
v pomernej výške. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR  odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Štúrova  parc. č. KN-C 1326/6 – orná pôda, s výmerou 108 m2 oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. 
č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 4376 k. ú. Levoča, pre Janku Nováčekovú, rod. Olšavskú, nar. 11.08.1957, trvale bytom J. 
Czauczika 1647/6, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúcej, ktorá  nie je 
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí 
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.   
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcej refundovať mestu náklady za vypracovanie 
geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, v pomernej 
výške. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR  odporúča MZ schváliť predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Štúrova: 
 - parc. č. KN-C 1326/5 – orná pôda, s výmerou 43 m2 ; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 
21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39,  z pozemku parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,  
- parc. č. KN-C 1326/8 – orná pôda, s výmerou 32 m2 ; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 
21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 2564 – trv. tr. porast, t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,  
pre MUDr. Matúša Ferenca, rod. Ferenc, nar. 25.10.1987 a manž. MUDr. Martu 
Ferencovú,  rod. Habrdovú, nar. 25.08.1988, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1326/2, 
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2   v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) 
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaných 
pozemkov je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá  nie je 
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí 
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za 
vypracovanie geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
v pomernej výške. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr    0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod 
vinicou parc. č. KN-C 1992/14 – zast. pl. a nádv., s výmerou 60 m2 , oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 69/2019, vyhotoveného dňa 12.08.2019, Ľudovítom Muránskym, 
IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 
1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča, pre Ing. Romana Malegu, rod. Malega, nar. 28.11.1969 a manž. Martinu 
Malegovú, rod. Vrončovú, nar. 08.09.1975, obaja trvale bytom Pod vinicou 1538/29, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je 
zastavaná stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich - stavbou oplotenia a časťou prístrešku pre 
automobily, ktoré  nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod 
vinicou  parc. č. KN-C 1992/15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 11 m2 , oddeleného na 
podklade geometrického plánu č. 69/2019, vyhotoveného dňa 12.08.2019, Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku 
parc. č. KN-C 1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Marcelu Rušinovú, rod. Mederyová, nar. 31.05.1966, trvale 
bytom Pod vinicou 1534/22, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve 
kupujúcej, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Pod 
vinicou parc. č. KN-C 1992/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2 , oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 48/2019, vyhotoveného dňa 23.07.2019, Ľudovítom Muránskym, 
IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 
1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča pre Ľubomíra Rovdera, rod. Rovder, nar. 27.04.1971, trvale bytom Pod vinicou 
1453/1, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je 
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí 
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Slavkovská – časť parcely č. KN-C 2719 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 67 m2  , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre 
žiadateľov: Stanislava Holló, rod. Holló, nar. 15.11.1959 a Mgr. Júliu Hollovú, rod. 
Kacejová, nar. 27.02.1964, obaja trvale bytom J. Francisciho 1723/18, 054 01 Levoča, SR, za 
kúpnu cenu 20 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, spočívajúceho v tom, 
že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností: 

a) v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 2706 a domu s. č. 873 na tomto 
pozemku postavenom; b) vo vlastníctve žiadateľky: pozemku parc. č. KN-C 2707/2;  

- žiadatelia prevádzaný pozemok spravujú (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, zimnú 
údržbu); 

- predajom pozemku sa prispeje k zlepšeniu estetickej úrovne pozemku a dodržiavaniu 
hygienických predpisov, nakoľko sa zabráni znečisťovaniu pozemku odpadom a iným. 

 
Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku 
v katastrálnom území Torysky - parc. č. KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 

oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 
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27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39, z pozemkov: 
- parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv. (27 m2); 
- parc. č. KN-E 15    – zast. pl. a nádv. (11 m2); 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky,  
pre Annu Pástorovú, rod. Barbuščáková, nar. 16.02.1955 a Tomáša Pástora, rod. Pástor, 
nar. 17.06.1954, obaja trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, SR; za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, 
určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou 
Švajkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, 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, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností:  

v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 666 a domu s. č. 134 na tomto 
pozemku postavenom; pozemku parc. č. KN-C 667/4;  

- predajom pozemku sa žiadateľom zabezpečí prístup k zadnej časti domu s. č. 134 za 
účelom jeho údržby.  

T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj nehnuteľností 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov 
v katastrálnom území Torysky: 
 - parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 031 m2 oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. 
č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 058 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
 - parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 053 m2 oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku  parc. 
č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 064 m2; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
- parc. č. KN-E 17/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 58 m2 ; t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
pre Štefana Polláka, rod. Pollák, nar. 31.01.1973 a Mgr. Zuzanu Pollákovú, rod. Spišáková, 
nar. 02.11.1973, obaja trvale bytom J. Francisciho 1506/4, 054 01 Levoča, SR, pre každého  
v podiele ½-ica, za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, 
vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, znalkyňou v odbore 
Stavebníctvo, 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, spočívajúceho v tom, že: 
- žiadatelia užívajú prevádzané pozemky ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu 

s mestom Levoča;  
- prevádzané pozemky sa  priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve 

nehnuteľností  v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 669/6, pozemku 
parc. č. KN-C 669/7   a rozostavaného rodinného domu na ňom postaveného; pozemku  
parc. č. KN-C 669/8 a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 669/9  
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a rozostavanej garáže na ňom postavenej; pozemku parc. č. KN-C 669/10 a rozostavanej 
drevárne na ňom postavenej;  

- prevádzané  pozemky mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.     
Obsahom kúpnej zmluvy uzavretej medzi mestom Levoča a žiadateľmi bude ustanovenie 
o tom, že Nájomná zmluva č. 31502/08/SMM/170 zo dňa 09.12.2008 zanikne dňom 
nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy a Kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi mestom 
Levoča a Annou Pástorovou, rod. Barbuščákovou, nar. 16.02.1955 a Tomášom Pástorom, 
rod. Pástorom, nar. 17.06.1954, obaja trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, SR na predaj 
pozemku v katastrálnom území Torysky parc. č. KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 

oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 
27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39, z pozemkov parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv. a parc. č. KN-E 15 – zast. pl. 
a nádv., pričom rozhodujúci  je deň, kedy nadobudne účinnosť i druhá z týchto kúpnych 
zmlúv.       
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Železničný riadok, a to časť pozemku parc. č. KN-C 
1628/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca 
vyhotoviť na vlastné náklady, pre PharmDr. Janu Čarnokú, rod. Vitikáčovú, nar. 22.08.1967, 
trvale bytom Za Sédriou 3141/56, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 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, spočívajúceho v tom, že: 
- kupujúca na prevádzanom pozemku zrealizuje výstavbu parkovacích miest pre potreby 

Zdravotného strediska na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „ZS“);  
- vstup na parkovacie miesta nebude nijak obmedzený a mimo prevádzkového času ZS bude 

slúžiť obyvateľom priľahlých bytových domov na parkovanie motorových vozidiel, čím sa 
zmierni problém s nedostatkom parkovacích miest v tejto lokalite mesta; 

- kupujúca na tej časti pozemku parc. č. KN-C 1628/2 – zast. pl. a nádv., ktorá nebude 
predmetom prevodu na zrealizuje vlastné náklady výstavbu novej príjazdovej komunikácie 
s chodníkom k objektu Materskej školy na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len 
„MŠ“); 

- realizáciou uvedeného zámeru dôjde k odstráneniu problému s nedostatkom parkovacích 
miest pri objektoch ZS a MŠ a k odstráneniu častých kolíznych situácií v čase začiatku 
a konca vyučovania v MŠ. 

T: 31.01.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zámena nehnuteľností: 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. 
Levoča, kde: 
- na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, 

k. ú Levoča, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Františka Boroviaka, rod. 



9 

 

Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefíny Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 
13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. 
ú Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 
00329321; 

a to tak, že: 
- Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne 

výlučné vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú. 
Levoča od Františka Boroviaka, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefíny 
Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, 
Levoča, SR, a zároveň 

 František Boroviak, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefína Boroviaková, rod. 
Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR 
nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. ú Levoča od 
Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou 
pozemkov sa zrealizuje majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov pod 
miestnou komunikáciou na ul. Predmestie bez zaťažovania rozpočtu mesta Levoča. 
T: 30.11.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zámena nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr   0 
 
MR odporúča MZ schváliť zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to: 
- pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/2  - zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku 

označeného novým parc. č. KN-C 1177/3 – zast. pl., s výmerou 15 m2, ktoré boli oddelené 
na podklade geometrického plánu č. 46/2019, vyhotoveného dňa 28.5.2019 geodetom 
Ľudovítom Muránskym, úradne overeného dňa 25.6.2019 pod č. G1-173/19 (ďalej len „GP 
č. 46/2019“),  od pozemku parc. č. KN-C 1177 - ost. pl., s výmerou 1 386 m2, ktorého 
vlastníkom je Mesto Levoča v celosti za 

- pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 - záhrada, s výmerou 22 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 46/2019 od pozemku parc. č. KN-C 1175 - záhrada, 
s výmerou 555 m2, ktorého bezpodielovými vlastníkmi sú Róbert Hasaj a manž. Mária 
Hasajová, rod. Plačková; 

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1175/2 
v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321 a bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 1177/2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 
1177/3 sa stanú Róbert Hasaj, rod. Hasaj, nar. 25.2.1976 a Mária Hasajová, rod. Plačková, 
nar. 19.6.1984, obaja bytom Za sedriou č. 1240/1, Levoča, bez finančného vyrovnania, v 
súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve 
Mesta Levoča, ktoré sú označené novým parc. č. KN-C 1177/2 a parc. č. KN-C 1177/3 sú 
zastavané stavbou garáže bez súp. čísla a hospodárskou budovou, pričom vlastníkmi stavieb 
sú Róberta Hasaja a manž. (žiadatelia) a pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 vo 
vlastníctve Róberta Hasaja a manž. je zastavaný stavbou  miestnej komunikácie, pričom 
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vlastníkom stavby je Mesto Levoča.  Odkladacou podmienkou účinnosti zámennej zmluvy 
bude výmaz ťarchy -záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava z časti pozemku parc. č. KN-C 1175 – záhrada, zapísanej 
v časti C: Ťarchy z listu vlastníctva č. 22 k.ú. Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 
1175/2 – záhrada, s výmerou 22 m2, oddeleného na podklade GP č. 46/2019. 
T: 31.5.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č.  23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  4 proti  0 zdr 1 
 
MR odporúča MZ schváliť predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol schválený predaj 
pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 82 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, vyhotoveného 
dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1   pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom 
Levočské Lúky 1133/49, 05401 Levoča, SR do 31.05.2020. 
T: 31.05.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č.  24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 16 zo dňa 
20.06.2019, ktorým bola 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválená zámena nehnuteľností 
v lok. ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča medzi Mestom Levoča na jednej strane a 
RNDr. Janou Olejárovou a Ing. Andreou Laciakovou na druhej strane v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje 
majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany 
Olejárovej, Ing. Andrei Laciakovej a Mesta Levoča. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 

MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy Jozefa Holuba, nar. 
21.05.1963, trvale bytom Kláštorská 52, Levoča ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – 
použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, 
Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené 
MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky 
súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 
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T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: 
prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 3 600 ks; Románska 12 hrebeňová 0 ks pre Jozefa Holuba, nar. 
21.05.1963, trvale bytom Kláštorská 52, Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu 
cenu celkom 360,00 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti, a to 
pozemku v k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh 
– časť parc. č. KN-C 4588/69 s výmerou 20 m2 pre spol. Helske, s.r.o., so sídlom Kukuričná 
č. 1, 821 03 Bratislava, IČO 47211253 za nájomné 0,60 eur/m2/rok, stanovené v súlade 
s článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení sa pozemok prenajíma z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s výrobnými halami stavby „HELSKE PRODUCT PARK“. 
T: 31.10.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zverenie majetku do správy 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku: 

- inv. č. G/1/27 – obraz – kombinovaná technika „Ukotvenie N
o
01“, autor Slavomír Zombek, 

Levoča, 1 ks, vstupná cena 1 200 eur; 
- inv. č. G/1/28 – obraz – slepotlač od autora Eduarda Antala – „Rotácia 10/10“, od akad. 
arch. Jany Antalovej, Bratislava, 1 ks, vstupná cena 1 200 eur; 
do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 
T: 31.10.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dodatok k Zmluve 

Hl. za  4 proti  1 zdr  0 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie dodatku k Zmluve o užívaní poľovného revíru 
uzavretej dňa 30.09.2013 medzi vlastníkmi spoločného poľovného revíru resp. oprávnenými 
správcami poľovných pozemkov v zastúpení splnomocnencom zvoleným na zhromaždení 
vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do uznaného poľovného revíru „Levoča“ 
primátorom mesta Levoča, Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA a spol. Lesy mesta Levoča 
s r. o., so sídlom Novoveská cesta č. 930/33, 054 01 Levoča, IČO: 31693377, v ktorom bude 
upravená výška ročnej náhrady za užívanie poľovného revíru za lesné pozemky z jednotkovej 
ceny 1,41 eur/ha/rok na jednotkovú cenu 3 eurá/ha/rok s platnosťou zvýšenej sadzby od 
01.06.2019.  
T: 31.12.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č.  30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dodatok k Zmluve 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena č. 23689/2017/OM/5 zo dňa 21.07.2017 uzavretej medzi mestom Levoča 
ako budúcim povinným z vecného bremena a spol. Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 
Bratislava, IČO 47211253 ako budúcim oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorého 
je úprava odsekov č. 1 a 2 článku II. „Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena“, ktoré sa 
nahrádzajú novými odsekmi v tomto znení:   

Článok II. 
Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena 

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/32, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/46, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/52, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/53, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/56, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/57, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/63, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/66, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/69, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/85, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/87, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/90, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/91, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/92, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/93, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/94, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/95, zastavaná plocha a nádvorie, 
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• pozemok parc. č. KN-C 4588/111, zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedených Okresným úradom Levoča, katastrálnym  
odborom a   
• pozemok parc. č. KN-E 4603, (KN – C 4588/40, 4588/41),  orná pôda 
zapísaného na liste vlastníctve č. 4376, vedenom Okresným úradom Levoča, 
katastrálny odbor (ďalej len „nehnuteľnosti“). 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena na nehnuteľnosti podľa ods. 1 tohto článku 
zmluvy zrealizuje „HELSKE PRODUCT PARK“, súčasťou ktorého budú nasledovné 
stavebné objekty (SO); 
•  SO O4 – Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/85, 
4588/87, 4588/90, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/111,    
•  SO O5 – Oporné múry na pozemku parc. č. KN-C 4588/63, 
•  SO O6 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63,  
4588/87, 4588/92, 
•  SO O7 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63,  
4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 
•  SO O8 – Pripojovací plynovod na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/85, 4588/92, 
• SO O9 – Vodovodné prípojky na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/56, 4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/69, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 
4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, 4588/111, KN-E 4603 (4588/40, 
4588/41),   

•  SO 10 – Splašková kanalizácia na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/95, 
•  SO 11 – Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53,  4588/56,  4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 
4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 4588/41), 
•  SO 12 – Sadové úpravy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/69, 4588/91, 
4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 4588/40), 
•  SO 13 – Hrubé terénne úpravy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/85,  
4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, 4588/111, 
 •  SO 14 – Úprava trafostanice TR1 na pozemku parc. č. KN-C 4588/46, 
 •  SO 15 – Vŕtané studne A,B  na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/91. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
T: 30.06.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  0 proti  5 zdr  0 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Napojenie objektu na elektrinu“ uzavretie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom 
Brinckom, rod. Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom Levoča ako budúcim oprávneným z vecného 
bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena (ďalej len „Zmluva“):   
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a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“  na 
vlastné náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks 
na pozemok parc. č. KN-C 3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419, v súlade s projektovou 
dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. 
Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných 
bodov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-
C 3419,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace 
pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov Ib 

9/6kN v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými 
zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení 
v marci 2019; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách  2 ks podperných bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN; 

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

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  

schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena. 

T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR  odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Napojenie objektu na elektrinu“ uzavretie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom 
Brinckom, rod. Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom Levoča ako budúcim oprávneným z vecného 
bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“  na 

vlastné náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks 
na pozemok parc. č. KN-C 3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419, v súlade s projektovou 
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dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. 
Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných 
bodov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-
C 3419,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace 
pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov 

Ib 9/6kN v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) 
vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom 
elektrických zariadení v marci 2019; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách  2 ks podperných bodov – betónových stožiarov Ib 
9/6kN; 

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

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  

schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného 
geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena. 
T: 31.12.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Súhlas s podnájmom 

Hl. za  0 proti  5 zdr  0 = NEODPORÚČA 
 
MR  neodporúča primátorovi mesta udeliť súhlas, aby p. Nora Holubová, nar. 21.06.1983 
s manž. Miroslavom Holubom, nar. 24.06.1980, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 26, 
Levoča, ako nájomcovia bytu dali do podnájmu byt č. 1, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu, súp. č. 3267, na adrese Levočské Lúky č. 26, Levoča p. Jane Kočkovej s rodinou, nar. 
23.04.1987, trvale bytom Špitálska č. 44, Levoča, za podnájomné maximálne vo výške 
nájomného, za podmienky doručenia podnájomnej zmluvy do 15 dní od jej podpisu 
zmluvnými stranami Mestu Levoča a maximálne na čas zhodný s dobou nájmu. 
T: 31.10.2019      Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Súhlas s realizáciou zámeru 

Hl. za  0 proti  4 zdr  1 = NEODPORÚČA 
MR  neodporúča MZ súhlasiť s realizáciou zámeru občianskeho združenia SINE METU, 
Krátka 97, 946 37 Moča, SR, IČO: 42208262, a to osadenia sochy „honvéda“ v zmysle 
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žiadosti zo dňa 08.08.2019, a to na časti pozemku parc. č. KN-C 3/1 – zast. pl. s výmerou 
28 342 m2, k. ú. Levoča (Námestie Majstra Pavla). 

T: 31.10.2019  Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Súhlas s realizáciou zámeru  

Hl. za   proti  4 zdr  1 = NEODPORÚČA 
 
MR  neodporúča MZ súhlasiť s realizáciou zámeru občianskeho združenia SINE METU, 
Krátka 97, 946 37 Moča, SR, IČO: 42208262, a to osadenia sochy „honvéda“ v zmysle 
žiadosti zo dňa 08.08.2019, a to na časti pozemku parc. č. KN-C 594/1 – ost. pl. s výmerou 
3970 m2, k. ú. Levoča (park). 

T: 31.10.2019  Z: Mgr. Drahomirecký 
  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Pridelenie bytu 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR  odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 2, 
nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3314 na adrese Rozvoj č. 21A v Levoči 
pre p. Bc. Michaelu Hricovú, nar. 26.08.1992, trvale bytom J. Francisciho 46, Levoča, na 
dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia finančnej 
zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Anne Šveďukovej, nar. 09.01.1953, trvale bytom J. Francisciho 35, 
Levoča, na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.  
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p Ing. Ivane Smikovej, nar. 13.11.1991, trvale bytom J. Francisciho 3, 
Levoča, na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou vloženia 
finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

T: 31.10.2019   Z: Mgr. Drahomirecký 
  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Pridelenie bytu 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR  odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 4, nachádzajúci 
sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 3313 na adrese J. Francisciho č. 23A v Levoči pre 
p. Ondreja Valocku, nar. 11.04.1990 a manž. Barboru Valockú, nar. 11.06.1989, obaja trvale 
bytom Lúčna 12, Levoča, 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. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Kataríne Lizákovej, nar. 26.10.1990, trvale bytom Rozvoj 21A, na 
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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.  
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. Pavlovi Karasovi, nar. 23.07.1982, trvale bytom Rozvoj 22, Levoča, 
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: 30.11.2019   Z: Mgr. Drahomirecký 
  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.  38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Ukončenie nájmu nebytového priestoru 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na 
prízemí  budovy súp. č. 50, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, založeného 
nájomnou zmluvou č. 13/2008 zo dňa 30.04.2008 v znení jej dodatku č. 1 medzi Mestom 
Levoča ako prenajímateľom a  p. Štefanom Leskovským, so sídlom Beharovce 4, 053 05, 
IČO: 43528091 ako nájomcom, dohodou ku dňu 30.09.2019. 
T: 30.09.2019   Z: Mgr. Drahomirecký 
  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.  39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Ukončenie nájmu nebytového priestoru 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliť ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na 
prízemí  budovy súp. č. 47, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, založeného 
nájomnou zmluvou č. 17/2008 zo dňa 28.05.2008 v znení jej dodatkov medzi Mestom Levoča 
ako prenajímateľom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., so sídlom Panónska 2, 851 
04 Bratislava, IČO: 35937874 ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy so 
VšZP, a. s., na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči. 
T: 31.10.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí objektu súp. č. 50, miestnosť na prízemí vľavo, na 
adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 na účel prevádzkovania expozitúry v 
Levoči, s celkovou výmerou 44,88 m2 za nájomné podľa Zásad hospodárenia mesta Levoča 
vo výške 55 eur/m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou po uvoľnení nebytového priestoru 
doterajším nájomcom, s výpovednou lehotou 6 mesiacov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s Čl. 14, bod 1 
Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení podľa ktorého možno majetok, najmä ak 
ide o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových alebo 
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kultúrnych potrieb mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení mestským 
zastupiteľstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie expozitúry 
VšZP v Levoči.  
T: 31.10.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa na prízemí objektu súp. č. 47, miestnosť na prízemí vpravo, na 
adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči pre Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves, 
so sídlom Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31262732, na účel zriadenia izby 
Ľudovíta Štúra, s celkovou výmerou 63,10 m2,za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia 
mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou po uvoľnení 
nebytového priestoru doterajším nájomcom, s výpovednou lehotou 3 mesiace, 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, 
najmä ak ide o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových 
alebo kultúrnych potrieb mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským 
zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie izby Ľudovíta 
Štúra.  
T: 30.11.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2019 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Levoča za I. 
polrok 2019. 
T: 30.09.2019                                                               Z: JUDr. Kamenická 
 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2019 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2019. 
T: 11.09.2018.        Z: Mgr. Miňďaš 
 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2019 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2019. 
T: 30.09.2019 Z: Ing. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 45 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ udeliť Čestné občianstvo mesta Levoča pani Etele Farkašovej a pánovi 
Petrovi Župníkovi. 
T: 30.09.2019                                    Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  0 proti  0 zdr  5 = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ udeliť Cenu mesta Levoča: 
- Margite Antašovej 
- Helene Biringerovej 
- PaedDr. Jánovi Ferkovi 
- Božene Gadušovej 
- Ing. Igorovi Gallovi 
- MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD. 
- Eve Hornyákovej 
- Silvestrovi Hradiskému 
- Ing. Ivanovi Ondkovi 
- MUDr. Márii Slugeňovej 
- Márii Muránskej. 
T: 30.09.2019                                    Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 24 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0 

MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01.09.2019. 
T: 30.09.2019 Z: Ing. Lisoňová 
 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Projekt: Levoča - Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť: 
- predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) na SO 

(Sprostredkovateľský orgán), pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 
rozvoja mesta Levoča a platným územným plánom mesta Levoča, 

- kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2019-1, 
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- názov projektu: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami, 
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov, 
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
T: 30.09.2019                                    Z: Mgr. Babicová 
  Mgr. Kamenický 
  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Projekt: Levoča-Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie, že : 
- počas realizácie projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky 
v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň 
zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie projektu. 
T: 30.09. 2019                                    Z: Mgr. Babicová 
  Mgr. Kamenický 
  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.  50 
K bodu: Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ 

v Levoči 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie vzdanie sa Šimona Jeseňáka z funkcie člena komisie pre kultúru 
a cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Levoči. 
T: 19.09. 2019                                    Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska 

Hl. za  4 proti  0 zdr 1 
 
MR odporúča MZ schváliť vystúpenie mesta Levoča zo Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) so sídlom Bratislava, Bezručova 9, s účinnosťou od 01.01.2020. 
T: 30.09.2019  Z: Ing. Lisoňová 
  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 52 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 

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 

1. TC 92, Levoča    100 EUR 
2. HK Slovan, Levoča    250 EUR 
3. Cyklo Spiš, Levoča    250 EUR 
4. Klub sebaobrany Wing Tsung, Levoča 300 EUR 
5. CK LEV, Levoča    250 EUR. 

T: 19.09.2019                                    Z: PaedDr. Choborová 
  Mgr. Kučka 
 
 
 
 
Spracoval: JUDr. Babejová Lucia 
V Levoči dňa  10. septembra 2019 
 
 
 
 

Ing. Vilkovský Miroslav, MBA 
primátor mesta 


