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Mestská rada v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 7 

zo 7. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  10. decembra 2019 

 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR  

Hl. za  5 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľujeprogram zasadnutia Mestskej rady. 
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: Radoslav Kellner, JUDr. Pavol Papcun. 
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliťpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Závada, a to pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 252/21 – ostatné plochy s výmerou 62 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-86/2019, vyhotoveného dňa 02.12.2019 Jánom Burikom, 
IČO: 33981302, od pozemku parc. č. KN-E 3133/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou 13228 m², t. 
č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 (k. ú. Závada) pre Mgr.Jozefa 
Cirbusa, rod. Cirbus, nar.15.01.1953 a Máriu Cirbusovú, rod. Mačákovú, nar. 25.12.1952, 
obaja trvale bytom Závada 90, 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 osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že žiadatelia ako bezpodieloví 
spoluvlastníci pozemku parc. č. KN-C 106 (k. ú. Závada) a stavby súp. č. 45, postavenej na 
tomto pozemku, majú záujem stavbu po rekonštrukcii užívať ako rekreačnú chatu, pričom 
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výmera pozemku a podlahová plocha stavby v ich bezpodielovom spoluvlastníctve nie je na 
tento účel dostatočná. 
T: 31.05.2020 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancovnájompozemku časť parc. č. 
KN-C 6875/1 – orná pôda,  s výmerou 81 m2 (t. j. 35 m x 2 m a prístrešok 5 m x 2,2 m) vlok. 
Levočská Dolina k. ú. Levoča, p. Jozefovi Parovi, bytom Sídlisko pri prameni č. 28, Levoča, 
za účelom umiestnenia včelínov a prístrešku, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,20 
eur/m2/rok, v súlade s Článkom 22, ods. 2., písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení a s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že: 
� Mesto má záujem o udržanie a rozvoj včelárstva a výroby medu na území mesta a v jeho 

okolí; 
� Žiadateľ si riadne a včas plnil všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývali z nájomnej 

zmluvy, uzavretej so spol. Lesy mesta Levoča, s. r. o. až do ukončenia zmluvného vzťahu 
z nižšie uvedeného dôvodu; 

� Žiadateľovi nebolo umožnené pokračovať v nájme pôvodného pozemku vo vlastníctve 
mesta z dôvodu prípravy územia pre stavbu „Cykloturistický chodník - IV. etapa“, ktorej 
investorom aj stavebníkom je mesto; 

Žiadateľ potrebu mesta plne rešpektoval a v spolupráci so zamestnancami mesta a spol. Lesy 
mesta Levoča, s. r. o. sa aktívne podieľal na hľadaní alternatívnej lokality pre umiestnenie 
včelínov a prístrešku. 
T: 31.12.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č.6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 22, 
nachádzajúci sa  na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 38 v 
Levoči pre: 
p. Jozefa Majera, nar. 02.03.1953, trvale bytom Levoča, pre 
p. Annu Janasovú, nar. 22.02.1949, trvale bytom Pod vinicou 60, Levoča, pre 
p. Ľuboša Orinčáka, nar. 19.07.1968, trvale bytom J. Francisciho 30, 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: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 3, nachádzajúci 
sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 3314 na adrese Rozvoj 21A v Levoči pre p. Mareka 
Dzurillu,nar. 05.02.1985 a manželku Adrianu Dzurillovú, nar. 26.12.1985, obaja trvale bytom 
M. R. Štefánika č. 47, Levoča, na dobu určitú – 3 mesiace, s účinnosťou od 01.01.2020, pod 
podmienkou uhradenia poplatku z omeškania, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta 
Levoča a uhradenie iných pozdĺžnosti voči mestu Levoča a dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť schváliť zmenu rozpočtu č. 7 – rozpočtové opatrenie č. 7/a, 7b, 
7/c, mesta Levoča na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T: 19.12.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti   zdr   
 
MR odporúča MZ schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 
a 2022. 
T: 21.11.2019                              Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti   zdr   
 
MR odporúča MZ schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na 
roky 2021 a 2022. 
T: 21.11.2019                              Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti   zdr   
 
MR odporúča MZ schváliť použitie dlhodobého úveru vo výške 743 957 eur nasledovne: 
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 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 183 934 
Križovatka ul. Slavkovská 8 895 
VO Probstnerova cesta 167 000 
Detské ihrisko Pri prameni 10 000 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
cyklochodník 197 143 
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho 34 975 
Rekonštrukcia - spolufinancovanie 7 400 
prechody pre chodcov - Probstnerova cesta 37 200 
 Spolu 743 957 

 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti   zdr   
 
MR odporúča MZ schváliťpoužitie prostriedkov investičného fondu vo výške 142 304 eur 
nasledovne: 
 

 Účel Suma 
Projektová dokumentácia 24 638 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 8 000 
Križovatka ul. Slavkovská 26 105 
Vnútrobloky, sídl. Rozvoj 33 152 
Detské ihrisko Pri prameni 6 000 
Rekonštrukcia - spolufinancovanie 4 160 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ  11 154 
Vodozádržné opatrenia 27 991 
NMP 43 1 104 
 Spolu 142 304 

 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti   zdr   
 
MR odporúča MZ čerpanie krátkodobého úveru vo výške 240 541 eur na predfinancovanie 
projektu Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 14 
K bodu: Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy 
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2020 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: 31.12.2019                                    Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 
1.1.2020. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: LIMKA –Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu                                               
plochy  platný od 1.2.2020 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  Cenník nájmu plochy platný od 1.2.2020 v Informačnom 
magazíne mesta Levoča (LIMKA). 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Kučka 
 
 

 


