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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 10 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 17. októbra 2019 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  10 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  9 proti 0   zdr  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr., Mgr. Michal Kašper. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  9 proti 0   zdr  2 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Anna Kravecová,        
JUDr. Pavol Papcun. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v  lok. ul. Sadová, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-C 1074/54 – zast. pl., s výmerou 9 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 
1074/59 – zast. pl., s výmerou 50 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 
47/2019, ktorý vyhotovil geodet Ing. Peter Garnek dňa 3.7.2019, úradne overeného dňa 
19.7.2019 pod č. G1- 222/19, od pozemku parc. č. KN-C 1074/4 – zast.pl., s výmerou 442 m2 
a ktorý je vo vlastníctve SR - Slovenskej správy ciest Bratislava, v celosti, IČO: 00003328, 
pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 1 663,21 eur, určenú Znaleckým 
posudkom č. 36/2019 zo dňa 7.8.2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore 
stavebníctva, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod  autobusovou 
zastávkou a pod stavbou „Rekonštrukcia studne, Sadová ulica – Levoča“. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  11 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. ul. Prešovská, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 7106/102 - zast. pl., s výmerou 17 m2, pre Paulínu Luff, rod. Bednárová, nar. 
23.4.1975, trvale bytom ul. Prešovská č. 212/16, Levoča, 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  stavbou garáže a obytnou miestnosťou vo 
vlastníctve nadobúdateľa - žiadateľa. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje podnájom nehnuteľnosti, a to pozemku v k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa 
v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s., časť parc. č. 1090/12 – ostatná 
plocha vo výlučnom vlastníctve Evanjelického a. v. cirkevného zboru, Vysoká 1, 054 01 
Levoča, SR, IČO: 31999212 s celkovou výmerou 2898 m2, podľa geodetického zamerania, 
ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu podnájomnej zmluvy, od Všeobecnej nemocnice 
s poliklinikou Levoča, a. s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01  Levoča, IČO: 36594849 pre 
Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321, za podnájomné 1 eur / 
rok na účel realizácie stavby „Vodozádržné opatrenia mesta Levoča“ podľa projektovej 
dokumentácie stavby, vypracovanej spol. MIKO – projekčná kancelária, s. r. o., Levočská 
4676/18A, 058 01 Poprad v októbri 2019. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Súhlas s podnájmom 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ udeľuje súhlas na to, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., 
IČO: 36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala stavby 
vo vlastníctve mesta, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. 
Levoča, nachádzajúce sa v areáli VNsP, a to: 
- stavbu s. č. 666   postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1106/1 – budova; 
- stavbu s. č. 3099 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1117 - dielne, garáže; 
- stavbu s. č. 3100 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1118 – garáže; 
ktoré užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, do 
podnájmu  spoločnosti AGEL Clinic s. r. o., so sídlom Jelačičová 8,  821 08 Bratislava, IČO: 
45 725 381, na účel prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby, s dojednaním 
doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu. 
T: 30.11.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Prerokovanie ďalších právnych krokov mesta Levoča vo veci zápachu 
spôsobovaného činnosťou spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. 

Hl. za  3 proti 1   zdr  9 nehl.  0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína:  MZ schvaľuje 
zabezpečenie bezplatného poradenstva prostredníctvom externej advokátskej kancelárie mesta 
Levoča – JUDr. Ľubomíry Bašistovej Virovej (oprávnenej a zároveň povinnej, podľa platnej 
zmluvy č. 881/2019/PÚ , na poskytovanie komplexných právnych služieb pre mesto Levoča), 
pre vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. mesta Levoča, ktorí 
sa rozhodnú ukončiť právny vzťah, na základe ktorého im patriaci pozemok 
poľnohospodársky užíva spoločnosť TATRA-AGROLEV, s. r. o.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Prerokovanie ďalších právnych krokov mesta Levoča vo veci zápachu 
spôsobovaného činnosťou spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. 

Hl. za  12 proti 1   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského: MZ iniciuje 
zriadenie komisie (rady) z radov odborníkov pre potreby riešenia zápachu v meste. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Prerokovanie ďalších právnych krokov mesta Levoča vo veci zápachu 
spôsobovaného činnosťou spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. 

Hl. za  14 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie bezplatného právneho poradenstva prostredníctvom 
pracovníkov Mestského úradu v Levoči pre vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Levoča, ktorí sa rozhodnú ukončiť právny 
vzťah, na základe ktorého im patriaci pozemok poľnohospodársky užíva spoločnosť TATRA-
AGROLEV, s. r. o.  
T: 31.10.2019         Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Prerokovanie ďalších právnych krokov mesta Levoča vo veci zápachu 
spôsobovaného činnosťou spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vstup mesta Levoča ako účastníka konania do správnych konaní vedených na 
Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave pod sp. zn.: 
OPHOZE/845/2019, sp. zn. OPHOZE/1676/2019, sp. zn. OPHOZE/1677/2019 a sp. zn. 
OPHOZE/3800/2019, ako aj do iných prípadných konaní vedených na akomkoľvek orgáne 
štátnej správy vo vzťahu k spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. vo veci týkajúcej sa 
ochrany životného prostredia a životných a pracovných podmienok obyvateľov mesta Levoča. 
T: 31.10.2019         Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Prerokovanie ďalších právnych krokov mesta Levoča vo veci zápachu 
spôsobovaného činnosťou spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje rozšírenie kamerového systému prevádzkovaného mestom Levoča o kameru, 
ktorá bude monitorovať verejné priestranstvo v lokalite Nový dvora v časti od vjazdu do tejto 
lokality z cesty II/533.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Petruška 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Prerokovanie ďalších právnych krokov mesta Levoča vo veci zápachu 
spôsobovaného činnosťou spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie procesu odobratia vzoriek pôdy z vybraných pozemkov v 
katastrálnom území mesta Levoča a vzoriek vody z vybraných vodných zdrojov v 
katastrálnom území mesta Levoča mestom Levoča v spolupráci s vlastníkmi dotknutých 
pozemkov, správcami dotknutých vodných zdrojov a príslušnými orgánmi štátnej správy a 
podrobenia týchto vzoriek odbornému resp. znaleckému skúmaniu  so zameraním na 
prítomnosť zdraviu škodlivých prvkov. 
T: 17.10.2019         Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
 
 
 
Spracovala: JUDr. Lucia Babejová 
 
V Levoči dňa 17.10.2019 

 


