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Mestská rada v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 5 

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

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: JUDr. Lucia Babejová 
 
 

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 5. zasadnutie MR 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil neprítomnosť pani poslankyne 
Kravecovej, navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných 
s programom podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - program je doplnený o bod Poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta a bod Vystúpenie zo ZMOS.  Spracovaný materiál Vám bol predložený. To, čo som 
Vám predložil v tejto chvíli, to nám bolo práve teraz donesené na MsÚ a nemáme k tomu 
spracovaný materiál. Dávam Vám to, ako členom Mestskej rady na vedomie. Nechám to 
prejsť cez komisiu, MR a následne to bude v novembrovom zasadnutí MZ. Keby som bol 
vedel tri dni vopred, že je tu taký materiál, mohol som ho dať spracovať. Ale prišlo to dnes. 
Teda tieto dve žiadosti by som dal mimo rokovania MR. Máte Vy návrhy na  doplnenie 
programu MR? 
 
 
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        
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2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – vážená Mestská rada. Na zasadnutí Mestskej rady, ktorá sa konala dňa 
11.06.2019, bolo celkovo prijatých 66 uznesení. 16 bolo v kompetencii MR. Tie boli všetky 
splnené. Ostatné boli postúpené na rokovanie MZ, a budú predmetom kontroly plnenia 
uznesení na nasledujúcom zasadnutí MZ dňa 19.09.2019. 
 
 
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 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – bod č. 25 si dovolím nepredložiť na MR, ani zastupiteľstvu, 
nakoľko pani Neupauerová doručila žiadosť o stiahnutie jej pôvodnej žiadosti a tým pádom je 
to bezpredmetné prerokovávať. Má záujem v tomto byte bývať aj naďalej. 
 
Ján Lorko – k bodu 5 na Levočských Lúkach pán Holub. Môžeš nám to ukázať? Je to 
záhrada, ktorú užívajú?  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – prvotný žiadateľ je pán Horváth.  A keď sme tam začali chodiť 
na konania s geodetom, tak sa pripojila aj táto druhá pani. Všetci si chcú majetkovoprávne 
vysporiadať pozemky. 
 
Ján Lorko – v minulosti som upozorňoval, aby si zobrali do vlastníctva záhradu, alebo 
nádvorie, nielen pozemok pod domom. Nedarí sa Vám to tak? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – v minulosti už aj prejavili záujem. Aj sa im schválila, dokonca 
za záhradu oni platia viac. Zastupiteľstvo môže schváliť predaj za 10 eur/ m2, ale záhrada je 
spoplatnená sumou 20 eur/ m2. Aj na júnovom zastupiteľstve taký predaj prešiel. Časť bola 
zastavaná domom a časť bola záhrada. 
 
Ján Lorko – nejde mi o cenu, ale aby to nadobudlo konkrétneho vlastníka. Mesto zodpovedá 
za to, čo sa deje na pozemkoch a nezdá sa mi správne, že mesto predá len časť pod domom.  
 
JUDr. Dana Rusnačiková - iná situácia je u Ištokovcov. Oni to mali oplotené. Toto je v medzi.  
 
Ján Lorko – ale užívajú to. Tak pre mňa za mňa aj za 10 eur, ale nech sa to vysporiada. 
 



3 

 

JUDr. Dana Rusnačiková -  potom by mali mať najprv nájom pozemku, následne by mali  
zlegalizovať stavbu a tak by mohlo dôjsť k predaju.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – boli pán vedúci geodeti zamerať vysporiadavanie 
pozemkov? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký –  áno, už boli.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – 4. októbra príde pani Orgovánová, začne proces 
vysporiadavania pozemkov na Levočských lúkach. Financované splnomocnencom vlády pre 
rómske komunity. Otázne je, ako k tomu pristúpia občania.  
 
Ján Lorko – chcem poprosiť, aby sa v budúcnosti na to myslelo. Aby ste ich upozornili na to, 
nech si zoberú aj záhradu.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ukážte mi pána Boroviaka, zámenu pozemkov. Bod č.11. 
To je cesta, čo vedie na západ od Ištoka? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – areál a súbežná cesta. Potrebujeme zarovnať cestu, keďže 
v jednom bode do polovice šírky cesty je areál manželov Boroviakových. Čiže len 
potrebujeme zarovnať cestu. Zamieňame to za pozemok, taký nenápadný, tento. Bez 
finančného vyrovnania.  
   
Miroslav Čurilla - ešte by som otvoril bod 10. Neviem, či by nemali dať vypracovať projekt 
na nový vstup. Chýba mi diskusia škôlky k tomuto bodu. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič - včera bola rada, nesúhlasia.  
 
JUDr. Ľubomír Murín - bolo prijaté stanovisko, nie je to celkom zlý zámer, ale chceli by 
vidieť vizualizáciu, ako bude cesta riešená. Majú dosť veľké ihrisko za škôlkou. Je to 
formulované tak, že ide o prístupovú cestu, nie vybudovanie celého parkoviska.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - je to normálny predaj, nie zápočet. Mesto si urobí prístupovú 
komunikáciu. Po dohode. Potrebujeme to predať za kúpnu cenu, aspoň v súlade so zásadami, 
keď nie vyššiu.    
 
JUDr. Ľubomír Murín - žiadateľka zároveň žiada započítať náklady na prístupovú cestu po 
prístupovej komunikácii aj s chodníkom. Čiže nie celého parkoviska. Teda cesta, ktorú 
vybuduje ku škôlke.  
 
Miroslav Čurilla – ona vo svojom navrhuje to, že oni nám vybudujú prístupovú cestu aj s 
chodníkom, lebo my ju máme. Myslím, že mal by súčasťou celej transakcie byť aj projekt, 
aby sme jasne videli cestu aj chodník. To bude na ich náklady vybudované. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - toto je celé zámer. Aj uznesenie znie tak, schvaľuje väčšinou 
všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť. Nechcú ísť do výdavkov na geometrické 
plány, architektonické štúdie, plán náhradnej výsadby. Pokiaľ nemajú spätnú väzbu, do akcie 
nepôjdu. Je to taká predzvesť toho celého. Ak by MZ tento zámer schválilo, tak potom 
pristúpia k projektovej dokumentácii a k štúdii, k vizualizáciám. Je tam 17 stromov. Zeleň 
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musí byť. Dostanú plán náhradnej výsadby a budú musieť aj toto spracovať. To tiež stojí 
nemalé peniaze. Preložili žiadosť, chcú poznať názor vedenia mesta, MZ a potom sa 
rozhodne, čo ďalej. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – rada včera prijala také stanovisko, že navrhuje schváliť ten zámer, 
a potom chce vidieť kompletnú vizualizáciu. Projekt. Atď. V minulosti boli problémy so 
starými stromami, konáre tam boli popadané, je tam nejaké riziko úrazu, alebo spadnutia 
konárov na niekoho. Ak by sa to zrealizovalo od hranice parkoviska, až po zdravotné 
stredisko, po celej dĺžke hranice toho nového parkoviska, chcú, aby tam bol zákaz zastavenia 
na chodníku. Keď s deťmi vychádzajú na prechádzku, stoja tam autá na chodníku a je to 
neprehľadné. Na rodičovskom združení chcú, ešte taká požiadavka vyšla z majetkového 
oddelenia, aby každý rodič podpísal papier, či súhlasí, alebo nesúhlasí s vybudovaním 
parkoviska. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - zastávka MHD by mala ostať tam kde je. Neplánujú ju 
premiestniť. Prispôsobia vjazd. To, čo vidíte je jedna z verzií projektu. Majú ich viac. Je to 
vecou naprojektovania. Je tam prípojka plynu, slabo ju vidno na fotke, to je iba technický 
problém, to sa dá vyriešiť. Pani riaditeľka, keď bola u mňa, tak požadovala jediné, a to 
realizáciu cez prázdniny. Nie cez školský rok. 
Plot pôjde dole, vyzerá zle. Je po zenite. Rozletený. Vyzerá zle aj zvnútra z areálu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – oni to chcú kompletne refundovať, náklady za prístupovú cestu pre 
škôlku? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - bolo by to oveľa transparentnejšie, že mesto si svoju časť urobí 
za vlastné peniaze,  a pozemok im predá za štandardných podmienok podľa zásad.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – ale my cestu tam máme. Toto bola prvá alternatíva, požiadavka bola 
taká, že chceli polovicu dopravného ihriska. Neprichádza do úvahy. Potom prišli s ďalšou 
alternatívou.  Je tam fakt kolízna situácia. Prvý variant bol taký, že my im poskytneme 
pozemok od našej cesty vľavo. Že naša cesta zostane tak, ako je. Vrátane toho vjazdu, až k 
budove. Ich vstup sa vybuduje poniže zastávky MHD a celé parkovisko bude oplotené. Tam 
presne po tretí, či štvrtý strom. Potom prišla požiadavka, že by mali oni pozemky spojené, aby 
my sme predali pozemok s našou cestou a oni na vlastné náklady nám vybudujú prístupovú 
komunikáciu. To už prišlo len v podobe papiera, žiadosti. Myslím si, že by my sme si 
vybudovali cestu, ktorú máme, tak neviem. To nebudú malé náklady.  
 
Miroslav Čurilla – najprv žiadosť bola podložená tým, že oni nám na vlastné náklady niečo 
vybudujú. Treba povedať k stromom. Sú to veľké stromy, brezy, je tam škôlka, deti. Nie sú to 
veľmi stromy vhodné vzhľadom na tento areál. Alergie sú veľmi rozšírené. Hoci by náhradná 
výsadba by bola násobne vyššia, za tieto stromy.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – keď začne lietať to biele z brezy, je to katastrofa. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja navrhujem, keď sa zámer schváli, nech pripravia jeden – 
dva varianty, nech to dajú na radu školy, aby prejednali, ktorý variant bude aj pre nich 
najvýhodnejší. Skôr ako na budúci rok cez prázdniny sa to aj tak robiť nebude. 
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Radoslav Kellner – Ján Lorko mal parkovisko blízko. Či by nebolo vhodné taký variant, ako 
on mal. Prenajal pozemok. Vybudoval parkovisko. 
 
Ján Lorko – v mojom prípade som mal obchodnú prevádzku. Prenajal som od mesta pozemok 
na vybudovanie parkoviska. Platil som nájom, parkovisko bolo moje, na vlastné náklady 
zriadené a nájom som platil. Vtedy to vychádzalo nejakých 390 eur ročne. Podstatné bolo na 
tom to, že ja som nebránil verejnosti tam parkovať. Už tam boli aj z Katolíckej univerzity tam 
parkovali. Keď som tak zauvažoval, budeme mať našu cestu a oni si spravia ich cestu. Príliš 
veľa asfaltu. Zase ideme betónovať, asfaltovať. Pouvažovať nad tým, či by sa nedalo, aby ten 
vjazd bol spoločný. Pre škôlku, aj pre zdravotné stredisko. Ráno prídu mamičky, ja viem, že 
aj v zdravotnom stredisku je stisk. Len aby sa nerobili dvojmo cesty. Prídu rodičia, vysadia si 
dieťa mimo tej cesty a odídu preč.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – pán Lorko, viem čo chcete povedať, ale náš priestor musí byť 
uzatvorený. Je to škôlka. 
 
Ján Lorko – viete koľko rodičov tam ráno príde autami? Skoro všetci. A stoja na ceste. Škôlka 
na seba ušije bič. Ak dáte zákaz státia na chodníku. Iba na chodníku. A na ceste budú stáť?  
 
Miroslav Čurilla – ráno okolo 7 to parkovisko bude voľné. Bude slúžiť rodičom. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – dohoda bola taká, že to parkovisko bude z našej strany. Aby decká 
z dvora nevošli medzi autá.  
 
Miroslav Čurilla – v žiadosti je deklarované, že bude voľný prístup.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – preto Vám hovorím, oni majú záujem, tak nech oni 
pripravia varianty. Nie Vy sa budete trápiť. Prejedná sa to s radou materskej školy a potom sa 
pôjde do toho. 
 
Ján Lorko – ja tiež som si mohol urobiť rampu. V konečnom dôsledku bolo tam, policajt ma 
donútil dať tam doplnkovú značku. Nikdy som tam rampu nedal, ani som nemal záujem. Ja 
pevne verím, že manželia Čarnokí budú rovnako pristupovať a nebudú to nijak uzatvárať. 
 
Miroslav Čurilla – keď si spomínal, teraz robíme Mäsiarsku ulicu, všade sa snažíme vyhýbať 
betónovaniu, asfaltu. Proste kde sa dá, tam aby asfalt nešiel. Dávame vegetačné plochy, kvôli 
vode.  
 
Ján Lorko – ja riešim teraz parkovisko, treba mi nejakých 200 m2 a v projekte mám zámkovú 
dlažbu. Ale chcem spraviť vegetačné tvárnice, že to bude prepúšťať vodu. Aby to nevyzeralo, 
že to nejako tlačím do nájmu, nemyslím si, že je to dobrý stav, lebo nie sú tam vyjasnené 
vlastnícke práva. Nech to teda odkúpia a vyriešia po svojom. 
 
Radoslav Kellner – no ale je dobre vyriešiť to, teraz, veď v podstate všetky školy majú 
rovnaký problém.  Skoro všetci rodičia vozia deti autami. Aj škôlky. Zastavia pri ZŠ, deti 
samé vystúpia. V škôlke musí rodič vyjsť, prezuť. Také taxikárske“ stanovište. Dostalo by to 
taký verejný zmysel. Potom sa môžeme baviť, že ako prispejeme. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aby tá prístupová plocha slúžila všetkým? Je aj taký variant.  
Zabíjame však teraz čas s tým.  
 
Ján Lorko – bude dobre, keď prídu na rokovanie.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - uznesenie nie je vymáhateľné. Budú mať formálny súhlas, ale 
samotná kúpa bude podliehať schvaľovaniu v MZ ešte raz. Musia hľadať maximálny 
konsenzus s mestom. S potrebami mesta a škôlky. 
 
Ján Lorko – nájomné ani nemyslite na to, lebo to by bolo smrteľné. Ja som platil nájom 390 
eur ročne a ešte som ho sám na vlastné náklady vybudoval. To je nezmysel. Keď budete 
niekedy upravovať zásady, treba tú taxu znížiť. Bol som sám v meste jediný, ktorý toto platil. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – bolo to tak nahodené vo variantoch. Jeden z variantov bol aj taký, že 
toto by bola odstavná plocha uzavretá len pre zamestnancov, pre lekárov a tým by sa uvoľnili 
ostatné.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – K bodu 24. Ja osobne by som privítal tento projekt. Aj túto sochu 
niekde v rámci námestia. Na MZ by sme sa mohli uzniesť na konkrétnom mieste umiestnenia. 
Socha veľmi dobre vyzerá, ukáž. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - oni každú verziu v dvoch variantoch pripravili, aj s podstavcom 
aj bez. Len jeden schodík a tento element. 4 rôzne vizualizácie. V podstate ide o miesto. 
Stanovisko KPÚ ešte nie je, ale už prehlásili, že vydajú nesúhlasné stanovisko s umiestnením 
na námestí.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – na kruhový objazd to dajme. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na kruhový objazd nie. Na kruhový objazd, keby ste 
navrhli, symbolom Levoče je Biela pani, alebo pútnika, alebo niečo také. Na kruhový objazd 
sa hodí niečo iné, nie toto. 
 
JUDr. Pavol Papcun – a na Kluberta?  
 
JUDr. Dana Rusnačiková – na Kluberta by to bolo oveľa krajšie. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - pôvodne to chceli na Branisku mať, len je to kovová socha. To 
bolo aj stanovisko projektantov, že na cintoríne, kde sú pochovaní tí vojaci, alebo na mieste 
bojov. V Levoči to bolo náhradné riešenie za Branisko.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – treba citlivo k tejto téme pristupovať. Budú veľké ohlasy na 
toto. Treba to citlivo naštudovať.  
 
Ján Lorko – do konania MZ bude stanovisko KPÚ? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - bude. Včera ho posielali. Ku námestiu bude stanovisko záporné. 
 
Miroslav Čurilla – po včerajšom futbale by si zaslúžil nejaké slušné miesto.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nad Klubertom sme ešte nerozmýšľali. Ale to bude tiež 
NPR. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  -  to je na dlhšiu debatu.   
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – maďarská vláda Viktora Orbána vyčlenila na túto sochu 50 
000 eur. Dali na to peniaze a robia to aj v iných mestách. OZ SINE MEDU dostáva peniaze 
od maďarskej vlády na toto. Honvéd historicky bol pred Štúrom. Námestie bola jedna 
varianta. Park pri kríži môže byť druhá varianta a Klubert tretia. 
 
Radoslav Kellner – koľko levočanov nás pochváli za to, že umiestnime takúto sochu na 
námestí? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja som to povedal medzi riadkami. Treba veľmi citlivo 
zvážiť všetky aspekty. Keby tu bola kolegyňa. Nechajme to na zastupiteľstvo.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  -  napísali sme im, dali sme im vedieť, že to ide do Mestskej rady 
aj do MZ. Aj pani riaditeľka KPÚ bola na dovolenke v tom čase. Dúfam, že už bude v pošte. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič - som tu ako hosť, ale môžem dostať slovo? K bodu 16 - 
prenájom pozemkov pre smetné koše. Pre správcu bytových domov. Mal som jeden telefonát 
s otázkou a prečo by sme to mali robiť, radšej nám to predajte. Nie robiť to, ale ak tak 
odkúpiť. Bytové družstvo to predpokladám už má zabezpečené s mestom.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  -  to je najširší bod. SBD.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič -  boli spätné reakcie od správcov?  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - boli. V princípe sa tomu bránia, pretože je to náklad, síce malý,  
je to 12 eur na 10 rokov. Ale je to náklad a preto sa tomu bránia. VZN vyžaduje nejaký  
právny vzťah k pozemku, alebo súhlas, v prípade, že sú tam rodinné domy a je tam kanva. 
Sadzba nájomného je naozaj symbolická. Vznikne im tam právny vzťah a príjem z nájomného 
je tak smiešny, že nestačí na nič. Či radšej ísť cestou zvýšenia nájomného na normálnu sadzbu 
a z toho príjmu potom financovať vybudovanie jednotlivých stojísk. Oplotených stojísk. 
Zamykateľných stojísk.  
 
JUDr. Dana Rusnačiková – toto si štandardne v rámci občianskej vybavenosti majú 
vybudovať správcovia bytov. My by sme mali cez VZN a toto máme aj v správe z kontroly, 
my by sme mali tlačiť na správcov bytov, že si musia vybudovať uzamykateľné stojiská. 
Štandardne  je to všade v mestách. 
 
Ján Lorko – pýtam sa, nebolo by lepšie sa opierať nie o VZN, ale o zákon? Aj zákon určuje, 
že to má byť v uzamykateľných stojiskách na vlastnom pozemku. S povinnosťou triediť. 
 
Radoslav Kellner - každé spoločenstvo si vytvorí vlastný dizajn?  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - nič sa nezmení. V podstate len na tých betónových plochách po 
tom, čo mesto dalo zbúrať múry po nešťastnej udalosti z minulosti, ostali len betónové 
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plochy, na ktoých stoja zberné nádoby. Veľké kontajnery. Spoločenstvá s tým neurobia nič. 
Ale môžu. Nič im nebráni.  Najmenšia bytovka má 24 bytov.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – variant je aj taký, zvýšiť príjem z týchto stojísk a mesto 
jednotne postupne vybuduje stojiská. Ale – vlastníci bytov budú s tým súhlasiť?  Niekomu sa 
môže zdať aj tých 12 eur na 10 rokov veľa. Ostane to na správcoch bytov to stojisko 
uzatvoriť.    
 
Radoslav Kellner – reálne pri 12 eurovej sadzbe nájomného na 10 rokov budú oveľa vyššie 
náklady na rozrátanie toho. Sumu musí rozrátať na euro dvadsať. Každému sa to objaví 
v predpise. V položke kde bude 0,05 centu. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – budú musieť vystavať to oplotenie nejaké, formu ešte nevedia, 
že akú. Druhá vec je v súvislosti s udalosťou, keď chlapčeka zavalilo. Keď k niečomu príde, 
komu sa pripíše zodpovednosť. Možno by bolo dobré pozvať zástupcov sem a prediskutovať 
s nimi. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – komunikovali sme s nimi? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - áno, oni sa aj voči tomu bránia. My ich tlačíme VZN-kom. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – ukazujem, ako to vyzerá v Ružinove.  
 
JUDr. Pavol Papcun - Ideme od konca. Nemajú záujem. Reálne neseparujú. Ak by bytové 
domy boli nútené separovať, sami by hľadali spôsob, ako zamknúť tie stojiská. Pretože každý 
kilogram, ktorý im tam hockto vhodí, zvyšujú poplatky bytového spoločenstva. Mesto by 
malo vypracovať dizajn manuál stojiska. Všetky mestá, ktoré to majú a má to už aj Spišská, 
idú z druhej strany. Najprv musia separovať odpad. Každé spoločenstvo. Každá bytovka za 
seba. Ja sa zdržím pri tomto, mne sa to nezdá ako systémové riešenie. Naopak, zdá sa mi že to 
zabrzdí snahu, aby aj bytové domy na sídlisku separovali. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - len neviem, či sme na to pripravení technicky. Tam by bolo 
treba každý jeden kontajner zvážiť, odniesť a tak pri odvoze zase vážiť. 
 
JUDr. Pavol Papcun – už sa tomu nevyhneme. Máme 300% nárast poplatkov na skládke. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – keď sa neurobí to, bude sa musieť zvýšiť poplatok. 
 
JUDr. Pavol Papcun – a to ich bude bolieť rovnako.  
 
Radoslav Kellner – vieme zvýšiť poplatok len pre sídliská? Keď vieme, že tam neseparujú. 
 
JUDr. Pavol Papcun – keď zvýšiš poplatok, jednoducho buď budú platiť viac, alebo ich to 
bude nútiť separovať. Keď budú separovať, budú si strážiť ten svoj komunálny odpad. 
 
Radoslav Kellner – len zvýšiš poplatok všetkým, aj na Okružnej ulici. Aj Pod vinicou. 
 
JUDr. Pavol Papcun – keď to spravíš plošne, áno. Budeš platiť toľko, koľko vyvezieš. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – viete čo, celý ten bod 16 dajte preč, aj zo zastupiteľstva. To 
je môj návrh. Viem, že budúci týždeň si má sadnúť vedúci TSML aj s vedúcim FO 
a dohodnúť sa, čo ďalej s odpadom do budúcna. Rodinné domy sú odkontrolovateľné. A kým 
nebudú stojiská, nebude sa dať pomerať ani množstvo vyvezeného odpadu.   
 
JUDr. Pavol Papcun – ja mám doma 4 kanvy, a platím za KO rovnako. 
 
Ján Lorko – merateľnosť množstva odpadu chýba. Množstvo obcí, množstvo miest to robí. 
Harichovce, Smižany. Nič netreba vymýšľať, stačí pozrieť sa na ich riešenia. Majú to už dlhé 
roky a funguje to. Zákon jasne určuje povinnosť separovať. Povedzte mi, ako je zaručená 
kontrola, pokutovanie. Danka? 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – máme na to organizáciu, ona presne vie. Urobí vzorku, či Tvoja 
domácnosť triedi, alebo nie. A majú zmapované celé mesto. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to sú stále iba rodinné domy. Nie bytové domy. 
 
Radoslav Kellner – existujú Kuka vozy s váhou.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dajme preč bod č. 16. Je všeobecný súhlas, že bod č. 16 
nedáme do MZ? Celý bod 16 dať preč. To, čo sa zvýšilo skládkovanie množstevného odpadu 
išlo 100% hore v roku 2019 a to by sa malo premietnuť na 1 obyvateľa 2 eurami.  To je len za 
skládkovanie. Ďalší rok to pôjde znova hore. A nie sú tam započítané mzdy  a ostatné veci. 
Dajme ten bod 16 preč a poďme hlasovať. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ja by som ešte ten bod 20 – aký je dôvod navýšenia ročnej sadzby za 
užívanie poľovného revíru? 
 
Miroslav Čurilla  - inicioval to samotný riaditeľ. Pre všetky lesy sa valorizovalo za hektár a 
rok.  
 
Ján Lorko - bol to návrh riaditeľa LML.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ja práve po debatách so zamestnancami, s vedúcimi firmy mám pocit, 
že nie je tam vôľa valorizovať. Návrh nepodporím. Okrem toho sa chcem opýtať-  nájom, čo 
sme schvaľovali na jar a v júni to malo byť presunuté na mesto a z toho vybudovaná cesta na 
Fedorkin jarok. Kedy dôjde k realizácii? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  peniaze sú a realizácia cesty bude tohto roku, podľa VO. 
Nie len VO na Fedorkin jarok, ale aj Mäsiarska ulica a Fedorkin jarok a samostatne bolo VO 
aj na Lev. dolinu na opravu cesty. TSML to vyhlasovalo v jednom balíku- všetky cesty, 
vrátane Fedorkinho jarku. Peniaze do 30.06. prišli z toho nájmu.   
 
JUDr. Ľubomír Murín – do konca roka by to malo byť vybudované, ten Fedorkin jarok. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  - ale zas aby ľudia nemali veľké oči. Je to od Dolinského 
mosta po to esíčko, ako je peší most.   
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JUDr. Ľubomír Murín – predstaviteľ lesa hovorí, že oni po tej ceste neťažia, tatry drevo 
nevozia, čiže oni nemali veľký vplyv na to znehodnotenie. Nezodpovedajú za stav, aký tam, 
preto tento návrh nepodporím. Skôr by som, ak tam vznikne nejaký prebytok, navrhujem, aby 
v rámci firmy si to preinvestovali podľa vlastného uváženia. V dnešnej dobe potrebujú skôr 
investovať, ako ťažiť. 
 
  Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  - súhlasím. Netvrdím, že všetci musíte mať rovnaký názor. 
 
 
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. 
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 
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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 
 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 
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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 
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 
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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) 
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 
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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 
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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. (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  
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parc. č. KN-C 669/8 a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 669/9  

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 
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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. 
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; 
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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 
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 
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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. 

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 
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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 
 
 
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:   
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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, 
• 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), 
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•  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 
 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – upozorňujem na to, že a) je odplatné, b) je bezodplatné. 
Boli tam otázky, či to pôjde vzduchom, alebo to bude zapustené do zeme. Aktuálne riešenie je 
vzduchom. Ak budú susedia proti, bude sa to musieť prekresliť. Ak by sa mohla rozšíriť sieť 
verejného osvetlenia, bol by to bonus aj pre mesto.  
 
 
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“):   
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; 
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- 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 
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; 
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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 
 
JUDr. Pavol Papcun – som za to, aby keď sa ten byt neužíva, bol vrátený mestu. 
 
 
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 
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 
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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. Franicsciho 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 
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 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

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 
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 
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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 
 

4. Hospodárenie mesta Levoča za I. polrok 2019, vrátane 
rozpočtových a príspevkoých organizácií mesta 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
 
JUDr. Kamenická bližšie vysvetlila. 
 
 
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 
 
 
Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil. 
 
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 
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Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
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 
 
 

5. Návrh na schválenie verejných uznaní 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
 
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 
 

6. Informácia o vydaní doplnku č. 24 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča  
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
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 
 

7. Projekt: Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej 
vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi 
komunitami 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
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, 
- 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 : 
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- 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 
 
 

8. Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch 
pri MsZ v Levoči 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
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 
 

9. Vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Primátor mesta bližšie vysvetlil. 
 
Radoslav Kellner – poplatky sa platia na základe počtu obyvateľov? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - V súčasnosti sme v dvoch združeniach. Ostaneme v Únii 
miest. Áno, od počtu obyvateľov. Aktuálne platíme aj aj. Nevidím zmysle byť v dvoch 
organizáciách naraz. 
 
Radoslav Kellner – v čom sa odlišujú tie organizácie? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ZMOS združuje mestá a obce Slovenska a Únia miest len 
mestá. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková - Únia má 39 miest združených a ZMOS má 2876 členov, väčšinou 
sú to malé obce. Mestá odchádzajú z dôvodu, že ZMOS háji záujmy malých obcí a nie miest. 
Neriešenie zmien zákonov v prospech miest a obcí.  
 
Ján Lorko – Ty ako hlavný kontrolór odporúčaš vystúpiť zo ZMOS-u? 
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JUDr. Dana Rusnačiková – v máji 2018 na sneme ZMOS-u došlo k voľbe nového predsedu 
ZMOS-u, je ním pán Tréger z Liptovského Hrádku. Má tendenciu reštartovať ZMOS. Je 
splnomocneným zakladať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, čo Únia miest nie je. Je 
partnerom pre vládu. Ale je veľa miest, ktoré aktuálne vystúpili napr. aj Kežmarok, ktoré nie 
sú členmi ZMOS-u. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – chceme posilniť ako primátori postavenie Únie miest 
a v menšom spoločenstve sa nám ľahšie bude rokovať a presadzovať záujmy miest. Obce 
bojujú so svojimi problémami. Som toho názoru, že zbytočne je platiť ročný poplatok, lebo 
výhody pre nás ako pre mesto nevidím. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – je pravda, že v Únii miest je pán Galanda, ktorý tvoril reformu 
územnej samosprávy s Nižňanským v roku 2014.  Bude nosným prvkom na reformu územnej 
samosprávy. Aj finančnej. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aj Únia miest absolvovala reštart. Je tam Richard Rybníček 
Je tam bývalé vedenie Únie miest a netajím sa tým, že Únia miest má záujem dať zásadné 
pripomienky k reforme verejnej správy. Bude sa treba zamýšľať aj čo s tými obcami. Máme 
2939 obcí a miest na Slovensku. Všetci vedia, že je to veľa. Raz bude musieť prísť veľká 
reforma komunálna. Bude sa treba zamýšľať nad tou reformou tak, ako to prebehlo v Dánsku, 
kde mali 3000 samospráv a teraz je ich 300. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – princíp poľských gmín. Tzv. strediskové obce. 
 
  
 
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 
 
 
 

10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila. 
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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 
 
 

11. Záver   
 
Primátor mesta Levoča poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť. Upozornil tiež na 
blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 19.09.2019.  
 

 


