Mestské zastupiteľstvo v Levoči

UZNESENIE

č. 14
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 30. januára 2020
UZNESENIE č. 1
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 10

proti 0

zdr

2

nehl. 1

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Michal Kašper,
MUDr. Pavol Ščurka.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 2
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 11

proti 0

zdr 0

nehl. 1

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, JUDr. Pavol Papcun.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 3
K bodu: Program rokovania MZ
Hl. za 15
proti 0

zdr

MZ schvaľuje program rokovania MZ.
T: ihneď

0

nehl. 0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 4
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - zrušenie uznesenia
Hl. za 16
proti 0
zdr
0

nehl. 0

MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 9/38 zo dňa 19.09.2019, ktorým MZ
schválilo 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 SNV, IČO: 31262732, na
účel zriadenia izby Ľudovíta Štúra.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie nebytového priestoru
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje 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 Miestny odbor Matice slovenskej Levoča, so
sídlom Potočná 21, 054 01 Levoča, IČO: 00179 027 0165, 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, v zmysle 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 zriadenie izby Ľudovíta
Štúra.
T: 29.02.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou pod názvom „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v
Levoči“ (ďalej len „stavba“) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, medzi
Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321 (ako budúcim
oprávneným z vecného bremena) a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica,
Odštepným závodom Košice, IČO: 36022047 (ako budúcim povinným z vecného bremena), za
účelom zrealizovania stavebného objektu SO 10 – Kanalizačnej prípojky dažďovej (ďalej len
„dažďová kanalizácia“), ktorej vyústenie bude do vodného toku Levočského potoka nachádzajúceho
sa na pozemku parc. č. KN-C 2373/1 – vodná pl., a za týchto podstatných obsahových podmienok:
a) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci sa v k. ú.
Levoča, parc. č. KN-C 2373/1 – vodná pl., ktorého vlastníkom je SR, v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice a ktorý je zapísaný na
liste vlastníctva č. 2090 (ďalej len „zaťažený pozemok“);
b) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni na zaťaženom pozemku dažďovú kanalizáciu na
vlastné náklady v súlade s projektovou dokumentáciou a stanoviskom budúceho povinného
z vecného bremena, vydaného pod. č. CS SVP OZ KE 4156/2019/5 dňa 24.10.2019;
c) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie dažďovej
kanalizácie s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a v dohodnutej lehote písomne vyzve
budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena;
d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:
- strpieť na zaťaženom pozemku umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy
a užívanie stavebného objektu SO 10 – Kanalizačnej prípojky dažďovej pre stavbu pod názvom
stavby „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“;

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti
s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami,
terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly
oprávnenej stavby;
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- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho
práv z vecného bremena podľa zmluvy;
e) vecné bremeno bude zriadené „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena a na
dobu neurčitú;

vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 240 eur s DPH pri
zábere vecného bremena do 100 m2.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
02.09.2019 pre stavbu pod názvom: „Optické pripojenie Energotel – Levoča“ (ďalej len
„optický kábel“), uzavretú medzi Mestom Levoča, IČO: 00 329 321 ako povinným z vecného
bremena a spol. Energotel, a. s., so sídlom: Miletičova č. 7, Bratislava, IČO: 35 785 217, ako
oprávneným z vecného bremena a súčasne vlastníkom stavby.
Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán na povinnosti povinného z vecného bremena
v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne č. 2/2020 vyhotovenom dňa 14.01.2020
geodetom Ing. Petrom Garnekom:
- trpieť na pozemkoch parc. č. KN-C 2352/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 008
m2 a parc. č. KN- C 2352/10 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 374 m2 (ďalej aj ako
„slúžiace pozemky“) vo vlastníctve povinného z vecného bremena umiestnenie stavby
optického kábla;
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a
prejazd oprávneného z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky,
údržby, opravy a zmien na stavbe optického kábla;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena;
na dobu neurčitú v súlade s ustanovením §9, ods. 2, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 02.09.2019 sa nemenia.
T: 31.07.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 8
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c, 1/d , mesta Levoča
na rok 2020 podľa predloženého návrhu.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje použitie dlhodobého úveru vo výške 102 585 eur na investičnú akciu IBV
Krupný jarok.
T: 30.01.2020

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 10
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu nasledovne:
schválené
Účel
zmena č.1
použitie
Projektová dokumentácia
24638
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa
8000
4160
Križovatka ul. Slavkovská
26105
Vnútrobloky, sídl. Rozvoj
33152
Detské ihrisko Pri prameni
6000
Rekonštrukcia - spolufinancovanie
4160
-4160
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
11154
Vodozádržné opatrenia
27991
WEB stránka
16560
Osvetlenie športovej haly
39322
NMP 43
1104
20386
Spolu
142304
76268
T: 30.01.2020

UZNESENIE č. 11
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 16

Suma
24 638
12 160
26 105
33 152
6 000
0
11 154
27 991
16 560
39 322
21 490
218 572

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zmenu použitia dlhodobého úveru nasledovne:
schválené
Účel
použitie
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa
183934
Križovatka ul. Slavkovská
8895
VO Probstnerova cesta
167000
Detské ihrisko Pri prameni
10000
Vodná nádrž Levoča
97410
cyklochodník
197143
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho
34975
Rekonštrukcia - spolufinancovanie
7400
prechody pre chodcov - Probstnerova cesta
37200
Spolu
743957
T: 30.01.2020

zmena č.1
65840
-23465

-34975
-7400

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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Suma

0

249 774
8 895
143 535
10 000
97 410
197 143
0
0
37 200
743 957

UZNESENIE č. 12
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje použitie rezervného fondu, vo výške 17 000 eur, na odstránenie havarijného
stavu telocvične ZŠ G. Haina.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 15

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona 150/2013
Z.z., vo výške 1 948 220 eur na financovanie projektu „Výstavba dvoch nájomných bytových
domov v Levoči“.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona 150/2013
Z. z., vo výške 104 030 eur na financovanie technickej vybavenosti k projektu „Výstavba
dvoch nájomných bytových domov v Levoči“.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 15
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje vystavenie bankovej záruky výške 1 948 220 eur na zabezpečenie úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom financovania projektu „Výstavba dvoch
nájomných bytových domov v Levoči“.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 16
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje vystavenie bankovej záruky výške 104 030 eur na zabezpečenie úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom financovanie technickej vybavenosti k projektu
„Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 17
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 15

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru vo výške 241 477 eur na spolufinancovanie
technickej vybavenosti k projektu „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“.
T: 30.01.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 18
K bodu: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči a súvisiacej technickej
infraštruktúry
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje:
a) Účel
-

Investičný zámer obstaranie 48 nájomných bytov výstavbou dvoch nájomných bytových
domov v Levoči na parcele č. KN C 3056/16 v k ú. Levoča, ktoré budú zhotovené
v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Radoslavom Ivanom
ARCHSTUDIO architektonický ateliér, Hraničná 4716, Poprad a schválenou stavebným
úradom Kurimany, Kurimany č. 56, 054 01 Levoča pod číslom SOÚ 802/2019 – rozh. dňa
16. 12. 2019.

- Investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy
SO 03 Odberné elektrické zariadenie
SO 04 Preložka VN kábla
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom
SO 06 Verejné osvetlenie
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody
SO 08 Vodovodná prípojka
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie
SO 12 Sadové úpravy
SO 13 Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 13.1 Príjazdová komunikácia
SO 13.2 Parkovacie státia
SO 13.3 Dláždené chodníky,

vypracovanou
ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou
Ing. arch. Radoslavom Ivanom ARCHSTUDIO architektonický ateliér, Hraničná 4716,
Poprad a schválenou stavebným úradom Kurimany, Kurimany č. 56, 054 01 Levoča pod
číslom SOÚ 802/2019 – rozh. dňa 16. 12. 2019, špeciálnym stavebným úradom Mesta
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča pod číslom ŠSÚ 0312/2019/Kor dňa
16. 12. 2019, Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie,
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Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča pod číslom OU-LE-OSZP-2019/001213-007
dňa 18. 12. 2019.
Účel obstaranie dvoch nájomných bytových domov a súvisiacej technickej vybavenosti na
základe zmluvy o dielo na stavbu „Výstavba dvoch nájomných bytových domov
v Levoči“, za cenu vo výške:
SO 01 Bytové domy
SO 01.1 Bytový dom...............................................
1 391 051,41 eur
(vrátane projektovej dokumentácie)
SO 01.2 Bytový dom........................................................
1 392 133,81eur
(vrátane projektovej dokumentácie)
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy...................................
14 626,30 eur
SO 03 Odberné elektrické zariadenie............................................
13 367,36 eur
SO 04 Preložka VN kábla..............................................................
44 505,36 eur
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom....................................
6 267,94 eur
SO 06 Verejné osvetlenie...............................................................
11 430,67 eur
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody
10 073,25 eur
SO 08 Vodovodná prípojka............................................................
36 331,10 eur
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková..........................................
10 111,55 eur
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová............................................
22 974,17 eur
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie........................
23 544,60 eur
SO 12 Sadové úpravy....................................................................
3 592,58 eur
SO 13 Spevnené plochy a terénne úpravy.....................................
235 003,83 eur
SO 13.1 Príjazdová komunikácia......................................
89 285,00 eur
SO 13.2 Parkovacie státia..................................................
94 061,90 eur
SO 13.3 Dláždené chodníky..............................................
51 656,93 eur
-

b) Zmluva
Uzatvorenie zmluvy o dielo na stavbu „Výstavba dvoch nájomných bytových domov
v Levoči“ so zhotoviteľom ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,
058 01 Poprad, IČO 36168335, predmetom ktorej je výstavba dvoch nájomných bytových
domov a súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:
SO 01 Bytové domy
SO 01.1 Bytový dom
SO 01.2 Bytový dom
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy
SO 03 Odberné elektrické zariadenie

SO 04 Preložka VN kábla
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom
SO 06 Verejné osvetlenie
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody
SO 08 Vodovodná prípojka
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie
SO 12 Sadové úpravy
SO 13 Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 13.1 Príjazdová komunikácia
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SO 13.2 Parkovacie státia
SO 13.3 Dláždené chodníky
c) Financovanie
-

Spôsob financovania obstarania 48 nájomných bytov v SO 01.1 a SO 01.2 stavby
„Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“:
1) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. vo výške
70% oprávnených nákladov na výstavbu bytových domov vo výške 1 948 220,00 eur.
2) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č.
443/2010 Z. z. vo výške 30% oprávnených nákladov 834 950,00 eur.
3) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške 15,22 eur.

-

Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:

SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................

14 626,30 eur

SO 03 Odberné elektrické zariadenie
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................

13 367,36 eur

SO 04 Preložka VN kábla
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................

44 505,36 eur

SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................

6 267,94 eur

SO 06 Verejné osvetlenie
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................

11 430,67 eur

SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................
10 073,25 eur

SO 08 Vodovodná prípojka
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky
č. 181/2019 Z. z. vo výške.............................................................
12 780,00 eur
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................
11,10 eur
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške........................
23 540,00 eur
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková, SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky
č. 181/2019 Z. z. vo výške.............................................................
13 070,00 eur
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.........................................
5,72 eur
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške........................
20 010,00 eur
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................
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23 544,60 eur

SO 12 Sadové úpravy
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................
SO 13 Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 13.1 Príjazdová komunikácia
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods.
č. 181/2019 Z. z. vo výške..............................................................
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške........................
SO 13.2 Parkovacie státia
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods.
č. 181/2019 Z. z. vo výške.............................................................
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.........................................
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške.......................
SO 13.3 Dláždené chodníky
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.........................................

3 592,58 eur

1 písm. c) vyhlášky
41 760,00 eur
5 765,00 eur
41 760,00 eur
1 písm. d) vyhlášky
18 720,00 eur
56 621,90 eur
18 720,00 eur
51 656,93 eur

Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie dvoch nájomných bytových
domov vo výške 15,22 eur z rozpočtu Mesta Levoča na dofinancovanie výstavby
bytových domov.
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej
vybavenosti vo výške 241 468,70 eur (komerčný úver) a vo výške 104 030,0 eur (úver zo
štátneho fondu rozvoja bývania).

d) Záväzky
-

-

-

-

-

Záväzok Mesta Levoča dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov.
Záväzok Mesta Levoča zachovať nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti
bytových domov.
Záväzok Mesta Levoča zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov
obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
Záväzok Mesta Levoča zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č.
150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti na realizáciu
stavebného objektu SO 08 Vodovodná prípojka, SO 09 Kanalizačná prípojka splašková,
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 13.1 Príjazdová komunikácia a SO 13.2
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Parkovacie státia, podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti na
realizáciu stavebného objektu SO 08 Vodovodná prípojka, SO 09 Kanalizačná prípojka
splašková, SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 13.1 Príjazdová komunikácia a SO
13.2 Parkovacie státia, podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov.
- Zabezpečenie úveru bankovou zárukou vo výške 1,3 násobku požadovaného úveru.
- Vyčlenenie troch splátok úveru v rozpočte Mesta Levoča v roku 2020 a zapracovanie
splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu Mesta Levoča počas trvania
zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.
T: 31.01.2020
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči a súvisiacej technickej
infraštruktúry
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v
zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. a s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými
zákonom č. 443/2010 Z. z., platnými v čase podania žiadostí.
T: 31.01.2020
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 20
K bodu: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči a súvisiacej technickej
infraštruktúry
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ poveruje primátora Mesta Levoča, aby uskutočnil všetky kroky, opatrenia a úkony
potrebné k obstaraniu majetku uvedeného vyššie a k získaniu finančných podpôr zo ŠFRB a
Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie tohto majetku, ako aj k zriadeniu
potrebných vecných bremien, k uzatvoreniu dodatkov k zmluvám a k dojednaniu ich obsahu a
pod., vrátane zmeny, doplnenia, bližšej špecifikácie a opráv prípadných chýb vo vyššie
uvedených výrokoch, a všetky tieto kroky, opatrenia a úkony schvaľuje.
T: 31.01.2020
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 21
K bodu: Zriaďovacia listina, Štatút dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča
a vymenovanie veliteľa DHZ
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča podľa ustanovení §
10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.
T: 30.01.2020
Z: Ing. Horbaľ
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 22
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K bodu: Zriaďovacia listina, Štatút dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča
a vymenovanie veliteľa DHZ
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl. 1
MZ schvaľuje vymenovanie, podľa § 33 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, Štefana Marcinka, nar. 11.09.1949, bytom Francisciho
č.5, Levoča za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča s účinnosťou od
01.02.2020.
T: 30.01.2020
Z: Ing. Horbaľ
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Projekt – rekonštrukcia nájomných bytov Levočské Lúky – výmena obloženia
strešných pohľadov a schodísk
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 na Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity. Výzva: Dotačná schéma 2020. Názov projektu:
Rekonštrukcia nájomných bytov, Levočské Lúky – výmena obloženia strešných podhľadov
a schodísk.
T: 01.02.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Pitoráková
Mgr. Babicová
Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 24
K bodu: Projekt – rekonštrukcia nájomných bytov Levočské Lúky – výmena obloženia
strešných pohľadov a schodísk
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov.
T: 01.02.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Pitoráková
Mgr. Babicová
Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 25
K bodu: Projekt – rekonštrukcia nájomných bytov Levočské Lúky – výmena obloženia
strešných pohľadov a schodísk
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré nepredvídanie
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
T: 01.02.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Pitoráková
Mgr. Babicová
Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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