
MESTO LEVOČA 
 

Predmet rokovania     :      Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča.                   

Pre     :         Mestské zastupiteľstvo   -  20.02.2020                                                

Predkladá   : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 

Spracovateľ : Jarmila Antalová, oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ  

 

Návrh predkladateľa 

na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje obstaranie 
čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku 
parcely C KN č. 8010/3, 8012/2, 8012/7 v k. ú. Levoča,  za 
podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí žiadateľ 
zmeny územného plánu mesta Levoča fy K.I.S., s. r. o., 
Kežmarská cesta 65, 054 01 Levoča formou refundácie 
skutočne vynaložených nákladov na obstaranie zmeny 
územného plánu.                                                                                         

Stanovisko komisie     :     Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy v Levoči odporúča schváliť 
návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na 
pozemku parcely C KN 8010/3, 8012/2, 8012/7.    

Stanovisko MR       :             MR odporúča MZ schváliť návrh čiastkovej zmeny Územného 
plánu mesta Levoča na pozemku parcely C KN č. 8010/3, 
8012/2, 8012/7 v k. ú. Levoča.   

 

Termín     : 21.02.2020  

Zodpovedný     : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ                          
      

Na vedomie    : primátor mesta 
zástupca primátora mesta 
prednosta MsÚ 
právnik mesta 

    hlavný kontrolór 
 
 
V Levoči dňa  12.02.2020 



Dôvodová správa 

 

 Dňa 03.01.2020 požiadal vlastník parciel C KN 8010/3, 8012/2,8012/7 v k. ú. Levoča 
fy K.I.S. s.r.o., Kežmarská cesta 65, 054 01 Levoča o obstaranie čiastkovej zmeny Územného 
plánu mesta Levoča vedenej na LV č. 3586. Funkčné využitie pozemkov je určené ako 
ostatná plocha v zmysle schváleného Územného plánu mesta Levoča, žiada o ich 
preklasifikovanie na výrobu nezávadnú pre životné prostredie.  

Na základe prehlásenia ku žiadosti zo dňa 15.01.2020 žiadateľ súhlasí s refundáciou skutočne 
vynaložených nákladov spojených so zmenou Územného plánu mesta Levoča.  

         

 

         Ing. Alžbeta Pitoráková 
         vedúca oddelenia 
 

    

Prílohy 

 Žiadosť 

 LV č. 3586 

 Kópia katastrálnej mapy 

 Komplexný urbanistický návrh 

 

Spracovala: Jarmila Antalová, odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 

 

V Levoči dňa 12.02.2020 
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