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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 15 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 20. februára 2020 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za 15  proti 0 zdr 1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, RNDr. Vladimír 
Adamkovič,  Mgr. Ladislav Ogurčák 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  14 proti 0 zdr1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Kolečányiová, Radoslav Kellner 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  13 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje doplnenie do programu zasadnutia MZ do bodu Nakladanie s majetkom mesta 
bod“ Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej – doplniť                         
do programu zasadnutia MZ za bod č. 12 bod ako bod č. 13: Zmena v komisii pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  12 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. a 14.  zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2019 

Hl. za 16  proti 0  zdr 1  nehl.0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o stave kriminality za území mesta Levoča za rok 2019. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  16  proti  0  zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Levočské Lúky, k.ú. Levoča, a to pozemku parc.               
č. KN-C 3770 – záhrada, s výmerou 164 m2, ktorého vlastníkom je COOP Jednota Liptovský 
Mikuláš, spotrebné družstvo,  Liptovský Mikuláš, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za 
kúpnu cenu 5,00 eur/m2 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
súčasťou verejného priestranstva a miestnej komunikácie. 
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. 
č. KN-C 3772/10 – zast. pl., s výmerou 758 m2, ktorého výmera bola upravená na podklade 
geometrického plánu č. 54/2019, vyhotoveného dňa 26.9.2019 geodetom Ing. Petrom 
Garnekom, pre Jána Horvátha, rod. Bangová, nar. Bangová a manž. Marcelu Horváthovú, 
rod. Bangová nar. Bangová, obaja bytom Levočské Lúky Bangová, Levoča, za kúpnu cenu 10 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. Pozemok parc. č. KN-C 3772/10 je zastavaný stavbou 
rodinného domu súp. č. 2869 vo vlastníctve nadobúdateľov – žiadateľov.    
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16  proti   0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, 
k.ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 7054/8 – zast.pl., s výmerou 928 m2,                              
pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča, IČO: 31966314, so sídlom Nám. Majstra 
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Pavla č. 52, Levoča, za kúpnu cenu 1 euro/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 žiadateľ pozemok významne zhodnotí tým, že na pozemku 
zrealizuje stavbu „Parkovisko pri pútnickom dome“, ktorá bude slúžiť cirkevným, verejným 
účelom a ľudom s telesným postihnutím, ktorí prichádzajú na toto pútnické miesto 
motorovými vozidlami až k bazilike, pričom celý areál Mariánskej hory udržiava kupujúci.   
T: 31.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16  proti   0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 ; 
 - parc. č. KN-E 15    – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 053 m2; 
 - parc. č. KN-E 17/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou      58 m2 ;  
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
pre Štefana Polláka, rod. Bangová, nar. Bangová a Mgr. Zuzanu Pollákovú, rod. Bangová , 
nar. Bangová, obaja trvale bytom Bangová, 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  
parc. č. KN-C 669/8a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 
669/9a rozostavanej garáže na ňom postavenej; pozemku parc. č. KN-C 
669/10a rozostavanej drevárne na ňom postavenej;  

- prevádzané  pozemky  t. č. mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.     
Obsahom kúpnej zmluvy bude ustanovenie o tom, že Nájomná zmluva č. 31502/08/SMM/170 
zo dňa 09.12.2008 zanikne dňom nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.        
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za 15   proti  0  zdr  0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 20 z 9. zasadnutia MZ konaného dňa 19.09.2019, 
ktorým bol  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov  schválený predaj pozemkov v katastrálnom 
území Torysky pre Štefana Polláka a Mgr. Zuzanu Pollákovú, Levoča.   
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  15  proti  0  zdr  0  nehl.2 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Pri strelnici – časť parcely č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou 
cca 80 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Dušana Valenta, rod. , 
Bangová nar. Bangová a Valériu Valentovú, rod. Bangová, nar. Bangová, obaja trvale bytom 
Bangová, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 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 

v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 2093/1 a domu s. č. 1507 na tomto 
pozemku postavenom;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať opatrenia na stabilizáciu 
pozemkov (parc.č. KN-C 2093/1 a prevádzaného  pozemku); 

-  prevádzaný pozemok mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.08.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za 13   proti 2  zdr 3  nehl. 0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy p. Anny Ištókovej, rod Bangová, nar. 
Bangová, trvale bytom Bangová, Levoča, SR 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 nehnuteľností,  
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: stavby s. č. 
1069, (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemku 
parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2, t. č. zapísaných v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 15 z 11. zasadnutia MZ 
konaného dňa 21.11.2019 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači 
v mesiaci február 2020. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  12  proti 1  zdr 4  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočské Lúky  a to: stavby s. č. 1069 (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 
510 m2, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
Annu Ištókovú, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová Levoča, SR, za kúpnu cenu 
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40 733,00 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.05.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za 12   proti  1  zdr  5  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje na stavbu s. č. 1069(o. č. 5), postavenú na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – 
zast. pl. a nádv. a na pozemok parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 
m2,predkupné právo mesta ako vecné právo za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 
v čase realizácie predaja. 
T: 31.05.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  12  proti 0  zdr  6  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje skončenie nájmu, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy                               
č. 4318/SMM/10/4 zo dňa 01.03.2010, uzavretej medzi mestom Levoča ako prenajímateľom 
a spoločnosťou GRAMINEX, s. r. o., IČO: 45430411, so sídlom: Okružná 1555/13, Levoča 
ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom objektu s. č. 1069 a pozemku parc. č. KN-C 
3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2 k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky 
výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac. 
T: 31.05.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou parc. č. 
KN-C 1992/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou 58 m2, oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 5/2020, vyhotoveného dňa 15.01.2020, 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: 
 Františku Lesňákovú, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová , SR; 
 Tibora Lesňáka, rod. Bangová , nar. Bangová , trvale bytom Bangová, 054 01 Levoča, 

SR; 
 Tomáša Lesňáka, rod. Bangová , nar. Bangová , trvale bytom  Bangová, 054 01 Levoča, 

SR;pre každého v podiele 1/3-ina, 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 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.  

T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou: 
- parc. č. KN-C 1992/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 56 m2, 
- parc. č. KN-C 1992/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou   1 m2, 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 5/2020, vyhotoveného dňa 15.01.2020, 
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 Jána Taratutu, rod. Bangová , nar. Bangová a manž. 
Máriu Taratutovú, rod. Bangová, nar. Bangová, obaja trvale bytom Pod vinicou 1501/26, 
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 prevádzané pozemky sú 
zastavané stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich a to:  
 pozemok parc. č. KN-C 1992/18 časťou garáže (nezapísanej v katastri nehnuteľností); 
 pozemok parc. č. KN-C 1992/17 stavbou oplotenia, ktorá nie je predmetom zápisu                    

do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku parc. č. KN-C 1992/17 tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.   

T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  14  proti   0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľnostív k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je: 

- pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú. Levoča,vo 
výlučnom vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale 
bytom  Bangová, Levoča, SR; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale 
bytom Bangová , Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 -zast. pl. a nádv. 
s výmerou 157 m2, k. ú Levoča, vo veľkosti 1/24 k celku; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod.  Bangová, nar.  Bangová, trvale 
bytom Bangová, Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda 
s výmerou 1 015 m2, k. ú Levoča, v spoluvlastníctve vo veľkosti 1/24 k celku; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
208 m2, k. ú Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 
m2, k. ú Levoča, oboje 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 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 

m2, k. ú. Levoča od RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar.  Bangová, trvale 
bytom Bangová , Levoča, SR; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová , nar.  Bangová, trvale 
bytom Bangová , Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 -zast. pl. a nádv. 
s výmerou 157 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku; 
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- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod.  Bangová , nar. Bangová , 
trvale bytom Bangová , Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda 
s výmerou 1 015 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku a zároveň 

 RNDr. Jana Olejárová, rod. Bangová , nar. Bangová , trvale bytom Bangová, Levoča, SR 
nadobudne pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú. 
Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú. Levoča 
od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321 do svojho 
výlučného vlastníctva; 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 a Mesta 
Levoča. Cena zamieňaných nehnuteľností je stanovená v súlade s Článkom 17, ods. 1 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 20 eur / m2 
s výnimkou pozemku parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, kde je 
cena znížená o 30% na 14 eur /m2 z dôvodu značnej svahovitosti pozemku a pozemku 
parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, kde je cena znížená o 30% na 14 
eur /m2 z dôvodu prítomnosti inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem v súlade 
s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
v platnom znení. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 2 345,34 eur uhradí 
RNDr. Jana Olejárová, rod. Bangová na bankový účet Mesta Levoča a zároveň v súlade 
s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 1 092 eur. 

T: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  17  proti  0  zdr 0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Kežmarskej 
ulice,  k. ú. Levoča, a to:  
-  pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2555/16 – zast. pl., s výmerou 22 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 43356826-21/2019, vyhotoveného dňa 
04.06.2019 geodetom Vladimírom Čechom - GEOPLUS (ďalej len „GP“), od pozemku parc. 
č. KN-C 2555/5 – zast. pl., s výmerou 173 m2 a ktorého vlastníkom je Ing. Miroslav Nováček, 
bytom Bangová , Levoča, SR, v celosti za 
-  pozemok označený novým parc. č. KN-C 2555/17 – zast. pl., s výmerou 22 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 2555/13 – zast. pl., 
s výmerou  1 116 m2 a ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321,v celosti; 
Po zámene nehnuteľností sa vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku označeného novým parc. č. 
KN-C 2555/16 stane Mesto Levoča a vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 2555/17 sa stane Ing. Miroslav Nováček. 
Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8  písm. 
e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorý spočíva v tom, že pozemok parc. č. KN-C 2555/16 je súčasťou verejného priestranstva  
pri miestnej komunikácii na Kežmarskej ulici a pozemok parc. č. KN-C 2555/17 je zastavaný 
stavbou (oporným múrom) vo vlastníctve Ing. Miroslava Nováčeka. 
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  15  proti   0 zdr 0  nehl. 0 
 

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy spol. LEVONET, s. r. o., Nám. Majstra 
Pavla 38, Levoča, SR, IČO: 36480983 akopre 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 – 
multikanálov typ 4W-42 rozmerov 265x265x1118 mm, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 19 z 11. zasadnutia MZ 
konaného dňa 21.11.2019 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 
T: 31.03.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  15  proti   0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  predaj multikanálov typ 4W-42 rozmerov 265x265x1118 mm, pre spol. 
LEVONET, s. r. o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča, SR, IČO: 36480983 za kúpnu cenu 25,00 
eur/ks, t. j. celkom 1 175,00 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.03.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 
1626/1 – zast. pl., s výmerou 9 m2 v lokalite autobusového nástupiska k. ú. Levoča pod 
predajným stánkom pre p. Juraja Fecka, miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1727/17, 
054 01 Levoča, IČO: 37 939 424, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 2eurá/m2/mesiac                   
v  súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, keďže predajný stánok, ktorý je umiestnený na pozemku, bol vo 
vlastníctve manželky, ktorá ukončila podnikateľskú činnosť a postúpila všetky práva 
a povinnosti spojené s prevádzkou predajného stánku na svojho manžela p. Juraja Fecka. 
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  15  proti   0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča  pod umiestneným predajným 
stánkom, na časti parc. č. KNC 1626/1 – zast. pl. s výmerou 9 m2 v lokalite autobusového 
nástupiska k. ú. Levoča, založeného Nájomnou zmluvou č. 18747/09/SMM/179 zo dňa 
29.05.2009 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a nájomcom p. Máriou Feckovou, 
miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1727/17, 054 01 Levoča, IČO: 44 753 322, 
dohodou, ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom p. Jurajom Feckom, miesto 
podnikania: Ulica Jána Francisciho 1727/17, 054 01  Levoča, IČO: 37 939 424.  
T: ako v texte         Z: Mgr. Drahomirecký 
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              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za 16   proti   0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku časť parc. č. KNC 
2888/1 – zast. pl., s výmerou 82 m2 v lokalite sídliska Západ II. k. ú. Levoča, pod dočasnou 
stavbou kaviarne pre p. Martina Sojáka, Bangová, 054 01 Levoča, na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 3eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák.   č. 138/1991 Zb.                   
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže dočasná stavba 
kaviarne je funkčne spojená s celoročnou terasou kaviarne, a obe stavby sú  vo vlastníctve             
p. Martina Sojáka. 
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti  0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča  pod dočasnou stavbou kaviarne,              
na časti parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. s výmerou 82m2 v lokalite sídliska Západ II., k. ú. 
Levoča, založeného Nájomnou zmluvou č. 1505/06/120 zo dňa 15.02.2006 medzi mestom 
Levoča ako prenajímateľom a nájomcom p. Róbertom Magvašom, Levoča, IČO: 40 857 590, 
dohodou, ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom p. Martinom Sojákom,  
Levoča.  
T: ako v texte         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1605, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„IRA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 3-4, 054 01 Levoča, IČO: 37797841. Nájomné určené v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. 
Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú 
s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1108, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
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„JÚLIA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1108, 8-9, 054 01 Levoča, IČO: 37936646. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1109, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„ROZVOJ 10-11“ so sídlom: Rozvoj 1109/10, 054 01 Levoča, IČO: 37937821. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1110, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„ZUZANA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1110, 12 - 13, 054 01 Levoča, IČO: 37936638. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1113, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
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„MICHAELA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 16-17, 054 01 Levoča, IČO: 37797859. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1111, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„MARÍNA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1111/18, 054 01 Levoča, IČO: 37782541. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1112, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„VIKTÓRIA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 20-21, 054 01 Levoča, IČO: 37797867. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1114, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
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„DESIATKA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1114/, 22/23/24, 054 01 Levoča, IČO: 37881418. 
Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1181, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„ALEXANDRA“ so sídlom: sídlisko Rozvoj 1181 25-26, 054 01 Levoča, IČO: 37936964. 
Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1115, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„EMA“ so sídlom: sídlisko Rozvoj 1115, 29-30, 054 01 Levoča, IČO: 37883950. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1182, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
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„NINA“ so sídlom: Bottova 11/1182, 054 01 Levoča, IČO: 42035830. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 652, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia 
zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so 
živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „Bottova 14“ so 
sídlom: Bottova 652/14, 054 01 Levoča, IČO: 42089484. Nájomné určené v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. 
Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú 
s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1485, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„RUŽA“ so sídlom: Bottova ulica 17/1, 054 01 Levoča, IČO: 37793675. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1490, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
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stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
SNEŽIENKA so sídlom: Czauczika 1, 054 01 Levoča, IČO: 37936972. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1491, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov bl. 
Podbeľ so sídlom: Jána Czauczika 1491/2, 054 01 Levoča, IČO: 36162426. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1644, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„TULIPÁN“ so sídlom: Czauczika 4, 054 01 Levoča, IČO: 37878468. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1736, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
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„ASTRA“ so sídlom: Viktora Greschika 1 / 4, 054 01 Levoča, IČO: 37784552. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1738, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„RUŽA II“ so sídlom: Greschika 2, 054 01 Levoča, IČO: 37870319. Nájomné určené v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. 
Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú 
s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1649, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
HYACINT so sídlom: Francisciho 3, 054 01 Levoča, IČO: 42229286. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1506, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„LOTOS“ so sídlom: Francisciho 4, 054 01 Levoča, IČO: 37883984. Nájomné určené 
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v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1621, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„KAMELIA“ so sídlom: Francisciho 5, 054 01 Levoča, IČO: 37877941. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1620, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„ĽALIA“ so sídlom: Francisciho 6, 054 01 Levoča, IČO: 37936956. Nájomné určené v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. 
Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú 
s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1673, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„Nevädza“ so sídlom: Francisciho 13, 054 01 Levoča, IČO: 37788566. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
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eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1699, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„KAŠKA“ so sídlom: Ulica Jána Francisciho 1699/23, 054 01 Levoča, IČO: 37936948. 
Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 52 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1690, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„REZEDA“ so sídlom: Francisciho 25, 054 01 Levoča, IČO: 37937391. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1723, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„GERBERA“ so sídlom: Francisciho 18, 054 01 Levoča, IČO: 37879928. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
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ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 54 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1722, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„STRELÍCIA“ so sídlom: Francisciho 19, 054 01 Levoča, IČO: 37937618. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 204, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia 
zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so 
živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „PRI KOTOLNI“ 
so sídlom: Francisciho 34, 054 01 Levoča, IČO: 37936921. Nájomné určené v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. 
Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú 
s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1743, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
KARAFIÁT so sídlom: V. Greschika 14/4, 054 01 Levoča, IČO: 37785613. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
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ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na 
Levočskej Doline“, so stavebným objektom “Miestna komunikácia Levočská Dolina – 
Južná“ zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom 
Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti MVDr. Jozefa Kellera, rod. Bangová nar. Bangová, trvale bytom Bangová, 
Levoča, SR, ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
148/2019 vyhotoveného dňa 20.12.2019 spoločnosťou Geoplán, spol. s r. o.,so sídlom  L. 
Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, IČO: 31 693 598, Ing. Pavlom Basaríkom, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 30.01.2020 pod č. G1-
434/19: 
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/8 a parc. 

č. KN-C 6841/3 vo vlastníctve MVDr. Jozefa Kellera, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale 
bytom Bangová , Levoča, SR, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
2288 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“)umiestnenie dažďovej kanalizácie a revíznej 
šachty; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie 
a revíznej šachty; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 
9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením                      
na Levočskej Doline“, so stavebným objektom “Miestna komunikácia Levočská Dolina – 
Južná“ zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom 
Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová, 
Poprad, SR  ako povinnej z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
148/2019 vyhotoveného dňa 20.12.2019 spoločnosťou Geoplán, spol. s r. o., so sídlom                   
L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, IČO: 31 693 598, Ing. Pavlom Basaríkom, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 30.01.2020 pod č. G1-
434/19:    
- trpieť na pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/30vo 

vlastníctve Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. Bangová, nar. Bangová  , trvale bytom Moyzesova 
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2811/15, Poprad, SR, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2551             
k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“)umiestnenie dažďovej kanalizácie;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  na slúžiaci 
pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 
9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.      

T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  16  proti   0 zdr  2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Oprava rodinného domu Levoča, Potočná 788, 
parcela 2955“ 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 Soňou Holubovou, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová, 
054 01 Levoča ako budúcou oprávnenou z vecného bremena za týchto podstatných 
obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len 
„Zmluva“):   
a) budúca oprávnená z vecného bremena zrealizuje v rámci stavby „Oprava rodinného 

domu Levoča, Potočná 788, parcela 2955“  na vlastné náklady na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Potočnej  v Levoči: parc. č. KN-C 3055/1, KN-C 3056/21, KN-C 3051, KN-E 1349/1, 
KN-C 2929 stavebné objekty: SO 02 – Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná 
prípojka,  v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou 
stavby (výkres č. 1) vypracovanými PROJEKTOVOU KANCELÁRIOU, so sídlom 
Fraňa Kráľa 286/2, Sp. N. Ves – Ing. Danou Gavalierovou, autorizovanou stavebnou 
inžinierkou; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúca oprávnená z vecného bremena zabezpečí               
na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena                 
na umiestnenie týchto stavebných objektov s vyčíslením rozsahu vecného bremena 
a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúcej oprávnenej 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. Potočnej  v Levoči: parc. č. KN-C 3055/1, KN-
C 3056/21, KN-C 3051, KN-E 1349/1, KN-C 2929 („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie stavebných objektov SO 02 – 

Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná prípojka v súlade s projektovou 
dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou stavby (výkres č. 1) vypracovanými 
PROJEKTOVOU KANCELÁRIOU, so sídlom Fraňa Kráľa 286/2, Sp. N. Ves – Ing. 
Danou Gavalierovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou v októbri 2019; 

- trpieť vstup a vjazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby na 
slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou 
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poverenej osoby cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
 stavebných objektov; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenej z vecného bremena alebo ňou 
poverenej osobe vo výkone jej práv z vecného bremena; 

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; 
i) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; 
v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.       
T: 31.05.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  18  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „REKONŠTRUKCIA MOSTA č. 3225-002 
LEVOČSKÁ DOLINA“ 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 Prešovským samosprávnym krajom, so sídlom Námestie mieru č. 2, 080 
01 Prešov, IČO: 378 704 75, správcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho 
kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859 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 zrealizuje v rámci stavby „REKONŠTRUKCIA 

MOSTA č. 3225-002 LEVOČSKÁ DOLINA“ na vlastné náklady na pozemku vo 
vlastníctve mesta Levoča nachádzajúcom sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Levočské kúpele  v Levoči - parc. č. KN-E 6679/1 časť stavebného objektu SO 500-00 
Úprava vodného toku Levočský potok,  v súlade s projektovou dokumentáciou 
vypracovanou spoločnosťou Prodosing, s. r. o., so sídlom Bardejovská 13, 080 06 
Ľubotice, IČO: 36 465 992 – Ing. Ľubošom Mašlejom, autorizovaným stavebným 
inžinierom; 

b) po zrealizovaní stavebného objektu SO 500-00 Úprava vodného toku Levočský 
potok, budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie časti tohto 
stavebného objektu 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 bude pozemok nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Levočské kúpele  v Levoči: parc. č. KN-E 
6679/1  („slúžiaci pozemok“); 

e) obsahom vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie časti stavebného objektu SO 500 -00 

Úprava vodného toku Levočský potok,  v súlade s projektovou dokumentáciou 
vypracovanou spoločnosťou Prodosing, s. r. o., so sídlom Bardejovská 13, 080 06 
Ľubotice, IČO: 36 465 992 – Ing. Ľubošom Mašlejom, autorizovaným stavebným 
inžinierom; 
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- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverených osôb na 
slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním 
poverených osôb cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
 stavebného objektu; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním 
povereným osobám vo výkone jeho práv z vecného bremena; 

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; 
i) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; 
v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.       
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zmena uznesenia 

Hl. za 17   proti  0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zmenu uznesenia č. 18 z 11. zasadnutia 
MZ konaného dňa 21.11.2019, a to takto: 
 v prvom odseku uznesenia k zamieňajúcim na druhej strane pribudne text: 
„Milan Bartko, rod. Bangová, nar.:, Bangová trvale bytom: Bangová, Levoča“; 

 v písmene b) uznesenia 
sa pri mene Jozef Bartko text “v podiele 3/14-iny“ nahradí textom „v podiele 1/14-ina“, 

sa pri mene Peter Bartko text “v podiele ½-ica“ nahradí textom „v podiele 4/7-iny“, 

pribudne text:„Milana Bartka, rod. Bangová, nar.: Bangová, trvale bytom: Bangová, Levoča – 

v podiele 1/14-ina“; 

 v písmene d) uznesenia: 
sa pri mene Jozef Bartko text “v podiele 3/14-iny“ nahradí textom „v podiele 1/14-ina“, 

sa pri mene Peter Bartko text “v podiele ½-ica“ nahradí textom „v podiele 4/7-iny“, 

pribudne text „Milan Bartko, rod. Bangová , nar.: Bangová, trvale bytom: Bangová , 05401 

Levoča – v podiele 1/14-ina“; 

 v poslednom odseku sa druhá odrážka zdôvodňujúca prípad hodný osobitného zreteľa 
nahradí odrážkou v tomto znení: 
„zamieňajúci na druhej strane sa stanú spoluvlastníkmi pozemku na ktorom je zrealizované 

schodisko v ich spoluvlastníctve tvoriace prístup k domu s. č. 1032 postavenému na 

 pozemku parc. č. KN-C 6856“. 

T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zverenie majetku do správy 

Hl. za  17  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku 
s účinnosťou od 01.03.2020:  
 inv. č. 2/826/8_C – Výhybňa VH 1 - Ovocinárska ul., na pozemku parc. č. KNC 3406/1, 

v obstarávacej cene 19 181,15 eur, oprávky 880 eur, v zostatkovej cene 18 301,15 eur; 
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 inv. č. 2/827/222-1_A – NMP I - Miestna komunikácia vozidlová, na parc. č. KNC 3/1, 
v obstarávacej cene 8 278,50 eur, oprávky 385 eur, v zostatkovej cene 7 893,50 eur;  

 inv. č. 2/827/224_B – Komunikácia pod Košickou bránou s prvkami drobnej architektúry, 
na pozemkoch parc. č. KNC 894, KNC 2986, KNC 1052 a KNC 2989 v obstarávacej cene 
93 394,50 eur, oprávky 7 121 eur, v zostatkovej cene 86 273,50 eur; 

 inv. č. 2/827/224_C – Verejné osvetlenie a iluminácia - Košická brána, na pozemku parc. 
č. KNC 2986, v obstarávacej cene 69 823,28 eur, oprávky 5 493 eur, v zostatkovej cene 
64 330,28 eur; 

 inv. č. 2/827/71_C – Rekonštrukcia chodníka - „IBV Pri strelnici“, na pozemkoch parc. č. 
KNE 2605, KNE 2603, KNE 7113 v obstarávacej cene 5 100 eur, oprávky 66 eur, 
v zostatkovej cene 5 034 eur; 

 inv. č. 2/827/71_B – Chodníky - „IBV Pri strelnici“, na pozemku parc. č. KNC 2095/1, 
v obstarávacej cene 98 399,40 eur, oprávky 1 230 eur, v zostatkovej cene 97 169,40 eur; 

 inv. č. 2/827/71_A – Komunikácia - „IBV Pri strelnici“, komunikácia K1 na pozemku 
parc. č. KNC 2117/6 a komunikácia K2 na pozemkoch parc. č. KNC 2117/6, KNC 2116/4, 
KNC 2117/10 a KNC 2117/3, v obstarávacej cene 193 208,30 eur, oprávky 2 418 eur, 
v zostatkovej cene 190 790,30 eur; 

 inv. č. 2/827/71 – Verejné osvetlenie - „IBV pri strelnici“, na pozemkoch parc. č. KNC 
2117/6, KNC 2117/3 a KNC 2117/19, v obstarávacej cene 9 753,76 eur, oprávky 123 eur, 
v zostatkovej cene 9 630,76 eur; 

 inv. č. 2/827/VO/46 – Verejné osvetlenie - Kláštorská ulica a časť Žiackej, na pozemkoch 
parc. č. KNC 20, KNC 325 a KNC 363, v obstarávacej cene 32 713,79 eur, oprávky 822 
eur, v zostatkovej cene 31 891,79 eur; 

 inv. č. 2/827/VO/47 – Rozšírenie verejného osvetlenia „IBV Za sedriou“, na pozemku 
parc. č. KNC 1266/1, v obstarávacej cene 6 738,72 eur, oprávky 87 eur, v zostatkovej cene 
6 651,72 eur; 

 inv. č. 2/827/72 – Komunikácia „IBV Za sedriou“, na pozemku parc. č. KNC 1266/1 
v obstarávacej cene 96 741,31 eur, oprávky 1 212 eur, v zostatkovej cene 95 529,31 eur; 

 inv. č. 2/827/72_A – Dažďová kanalizácia „IBV Za sedriou“, na pozemku parc. č. KNC 
1266/1 v obstarávacej cene 39 576,26 eur, oprávky 495 eur, v zostatkovej cene 39 081,26 
eur; 

 inv. č. 2/827/70 – Mäsiarska ulica - parkovisko, na pozemku parc. č. KNC 895 
v obstarávacej cene 23 946,12 eur, oprávky 400 eur, v zostatkovej cene 23 546,12 eur; 

 inv. č. 2/827/69_B – Sadová ulica - komunikácia, na pozemku parc. č. KNC 3288/1 
v obstarávacej cene 134 487,51 eur, oprávky 3 927 eur, v zostatkovej cene 130 560,51 eur; 

 inv. č. 2/827/69_A – Sadová ulica - chodník, na pozemku parc. č. KNC 3288/3 
v obstarávacej cene 45 854,74 eur, oprávky 1 344 eur, v zostatkovej cene 44 510,74 eur; 

 inv. č. 2/827/69 – Sadová ulica - parkovisko, na pozemku parc. č. KNC 3315/1 
v obstarávacej cene 57 944,62 eur, oprávky 1 694 eur, v zostatkovej cene 56 250,62 eur; 

 inv. č. 2/827/68 – Chodník pri podkove, na pozemku parc. č. KNC 2352/10 v obstarávacej 
cene 14 500 eur, oprávky 366 eur, v zostatkovej cene 14 134 eur; 

 inv. č. 2/827/67 – Komunikácia pre peších Levočské Lúky, na pozemku parc. č. KNC 
3707/2, KNC 3707/4 a KNC 7138/10 v obstarávacej cene 53 724,12 eur, oprávky 1 792 
eur, v zostatkovej cene 51 932,12 eur;do správy Technickým službám mesta Levoča, so 
sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 

T: 30.04.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 63 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Dodatok k zmluve o spolupráci 

Hl. za  17  proti 0  zdr 0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 28.02.2018, uzavretej 
medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR a Ministerstvom vnútra 
SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SR podľa návrhu, predloženého ako Príloha č. 1. 
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytového priestoru – schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  18  proti  0  zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 30,60 m2, 
nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 28, v stavbe s. č. 28, postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 860, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu   : kancelárske priestory, realitné kancelárie, cestovné 
kancelárie  

b) minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom 
znení  

c) doba nájmu   : neurčitá 
d) výpovedná lehota  : tri mesiace 
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len 

„návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý predchádza dňu konania zasadnutia majetkovej 
komisie v tom ktorom mesiaci; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor – 
Nám. Majstra Pavla 28 – 1. poschodie“ a s poznámkou „ NEOTVÁRAŤ“ s doručením 
osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 
054 01  Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou  na súťaži; 
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie 

návrhov len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto 

oznámi na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na 
ktorom bol návrh prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy; 
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 31.03.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 65 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za 15  proti 0  zdr. 2  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku parc. č. KN-C 10371/2 – 
ost. pl. s výmerou 100 m2 , k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina, 
pre Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, na účel 
realizácie stavby „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“, na dobu určitú 20 rokov, za 
nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d)Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení v súlade § 9a, ods. 9, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ realizáciou svojho zámeru (výstavba 
turistickej rozhľadne)pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k 
rozvoju mesta. Obsahom nájomnej zmluvy bude o. i. aj záväzok nájomcu bezodplatne 
previesť vlastnícke právo k stavbe s názvom „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a jej 
príslušenstvu do vlastníctva prenajímateľa po skončení nájomného vzťahu.  
T: 30.06.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 66 
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave na roky 2010-2019, v zmysle ktorého je lehota plnenia predmetnej 
zmluvy na roky 2020 -2024 

Hl. za  17  proti   0 zdr0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera – vypustiť bod: Dodatok            
č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na 
roky 2010-2019  / plnenie na roky 2020 – 2024/ z programu MZ, konaného 20.2.2020. 
T: ihneď         Z: Mgr. Babicová 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku vykonanej 

kontrole Záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok 
Hl. za 16   proti   0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov, vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie, 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku 
kontroly, číslo: 008086/2019/1110/SMG. 
T: 20.2.2020        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  17  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ  berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 02. 2020. 
T: 20. 02. 2020        Z: Ing.  Lisoňová 

 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 69 
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Levoča 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča - Čl. I 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných 
verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 6/2019 sa mení a dopĺňa takto: bod 1. V prílohe všeobecne záväzného nariadenia č. 
111/2003 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 sa v zozname ulíc a iných 
verejných priestranstiev dopĺňa ulica s poradovým číslo 70 a názvom Viničná ulica a ulica s 
poradovým číslo 71 a názvom ulica Štefana Zamkovského.  
T: 20. 02. 2020        Z: Ing.  Lisoňová 

      Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Levoča 

Hl. za 15   proti   0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča - Čl. I 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných 
verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia 
mesta č. 6/2019 sa mení a dopĺňa takto: bod 2. Do prílohy všeobecne záväzného nariadenia č. 
111/2003 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 sa vkladá grafické zobrazenie 
Viničnej ulice na území mesta Levoča, ktoré tvorí prílohu č. 1 k tomuto všeobecne 
záväznému nariadeniu, a grafické zobrazenie ulice Štefana Zamkovského, ktoré tvorí prílohu 
č. 2 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 
T: 20. 02. 2020        Z: Ing.  Lisoňová 

      Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Levoča 

Hl. za  13  proti   0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ  berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča 
č. 6/2019, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 20. 02. 2020         Z: Ing. Lisoňová 

      Mgr.  Kučka 
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UZNESENIE č. 72 
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Levoča 

Hl. za 15   proti  0  zdr  0  nehl.0 
 
MZ  schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.1/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc 
a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Levoča č. 6/2019, podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so zapracovaním 
poslaneckých návrhov poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča. 
T: 29. 02. 2020         Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 

Hl. za  15  proti   0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ 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.                                               
T: 21.02.2020         Z: Ing. Pitoráková 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2020 

Hl. za  17  proti   0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods.4 ,5 VZN mesta  
Levoča č. 3/2019)  – kapitola 08.1.0. – transfer pre šport a telovýchovu - nájom TS v 
predpokladanej sume: 

 
1. FK 05 Levoča      27 620 € 
2. HK Slovan Levoča    11 400 € 
3. BK Slovenský orol    18 450 € 

 
 
T: 20.2.2020        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 75 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 

Hl. za  17  proti 0   zdr 0   nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 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 v zmysle § 14 ods. 1 
písmeno A-  podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre: 
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1. FK 05 Levoča      13 000 € 
2. HK Slovan Levoča      7 200 € 
3. MK Slovenský orol      5 400 € 
4. HK Spiš Indians                                                    9 500 € 
5. Tenis club 92 Levoča                                             5 450 € 
6. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA     6 600 € 
7. Cyklo Spiš Levoča      7 000 € 
8. XC ski team Levoča                                              6 400 € 

 
T: 20.2.2020        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 76 
K bodu: Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik 
mesta Levoča, s.r.o. 

Hl. za  17  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik 
mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01  Levoča.  
T: ihneď          Z: JUDr. Čechová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 77 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2019 

Hl. za  16  proti 0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2019. 
T: ihneď          Z: Mgr. Petruška 

 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 78 
K bodu: Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta 
Hl. za  11  proti 2   zdr  0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej: Mestské 
zastupiteľstvo v Levoči odvoláva s účinnosťou od 01. 03. 2020 z funkcie člena komisie pre 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Levoči JUDr. Ľubomíra Murína, ktorý je zástupcom nezávislých kandidátov, 
z dôvodu porušenia ustanovenia čl. 7 ods. 5 písm. a), čl. 7 ods. 7 a čl. 7 ods. 8 ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 36 a § 39 ods. 4 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
T: 29. 02. 2020                                Z: Ing.  Lisoňová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 79 
K bodu: Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta 
Hl. za  11  proti 0  zdr  0  nehl. 0 

 
MZ berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka ako zástupcu 
politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie s účinnosťou od 29.02.2020. 
T: 29. 02. 2020                                Z: Ing. Lisoňová 
                Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta 
Hl. za  11  proti 0   zdr  0  nehl. 0 

 
MZ volí s účinnosťou od 01. 03. 2020 za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči                          
Mgr. Ladislava Ogurčáka, ktorý je nezávislý kandidát. 
T: 29. 02. 2020                                Z: Ing. Lisoňová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Správa o vykonaných kontrolách za rok 2019 

Hl. za  11  proti  0  zdr  0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď         Z: JUDr. Rusnáčiková 

     Mgr. Kučka 
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Interpelácie poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Mgr. Andrey Kolečányiovej – zabezpečiť 
priechody pre chodcov v rámci hlavnej cesty pri Humanitári, z centra na 
Sídlisko priprameni a pri vstupe do nemocnice, svetelnou signalizáciou. 
Požiadavka na rozšírenie vstupu do objektu nemocnice pre osobné automobily.  
T: 30.6.2020       Z: Ing. Pitoráková 
 

2. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – Problematické 
parkovanie pred Župným domom:  absencia vyhradeného parkovacieho miesta 
pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. 
T: 30.6.2020       Z: Ing. Pitoráková 
 

3. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – otvor na novo 
zrekonštruovanej ceste na ulici Mäsiarskej. Kto zodpovedá za tento otvor, 
ktorý sa postupom času zväčšuje. Kto to teda má dať do pôvodného stavu? 
T: 1.3.2020        Z: Ing. Pitoráková 
 

4. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča – opäť upozorňujem 
na základe podnetu občanov na nevyhovujúci stav schodíšť pri ZŠ Francisciho 
a na Sídlisku pri prameni pri OC CBA, ktoré sú na hranových kockách rozbité. 
Treba ich opraviť – zmeniť technológiu aspoň hrán, nie z dlažobných kociek. 
T: 30.6.2020       Z: Mgr. Minďaš 
 

5. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča – navrhujem v rámci 
jarného upratovania, aby bola realizovaná výsadba okrasných drevín a drevín 
aj formou náhradnej výsadby za vyrúbané stromy a dreviny na sídliskách. 
T: 30.6.2020       Z: Mgr. Minďaš 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


