Mestská rada v Levoči

ZÁPISNICA

č. 8
z 8. zasadnutia Mestskej rady v Levoči,
konaného dňa 11. februára 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
Zapisovateľ: JUDr. Lucia Babejová

1. Otvorenie a program zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal poslancov, otvoril 8. zasadnutie MR
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 5
proti 0

zdr

MR schvaľuje program zasadnutia Mestskej rady.
T: ihneď
UZNESENIE č. 2
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 5

proti 0

0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

zdr

0

MR schvaľuje za overovateľov zápisnice: Miroslav Čurilla, Anna Kravecová.
T: ihneď
Z: Ing.Vilkovský, MBA

2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Nikolaj Kučka vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia Mestskej rady, ktorá
sa konala dňa 10.12.2019.
Mgr. Kučka – na predchádzajúcej mestskej rade bolo celkovo prijatých 17 uznesení. 6 z nich,
ktoré boli v kompetencii mestskej rady bolo splnených, ostatných 11 bolo postúpených na
rokovanie MZ dňa 19.12.2019.
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UZNESENIE č. 3
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.
Ján Lorko – susedné pozemky sú vo vlastníctve koho?
Mgr. Martin Drahomirecký – nemám to skontrolované takto, ale všetky cesty sú vysporiadané.
Ján Lorko – nemyslím si, že to potrebujeme, ja sa zdržím.
Mgr. Martin Drahomirecký – podnet prišiel z ich strany. Z nášho pohľadu, čím viac pozemkov
máme vysporiadaných, tým lepšie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je už ale na pozemku Plachetkovcov?
Ján Lorko – otázka je, či na tomto pozemku nie sú nejaký cudzí užívatelia. Je to oplotené?
Mgr. Martin Drahomirecký – nie, nie je. To je prázdna plocha. Mesto si ucelí celú lokalitu,
získa to do vlastníctva.
UZNESENIE č. 4
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 0
zdr
1
MR odporúča MZ schváliť 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. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Horváth, nar. 3.9.1970 a manž. Marcelu
Horváthovú, rod. Bangová, nar. 27.3.1977, obaja bytom Levočské Lúky č. 1869/61, Levoča,
za kúpnu cenu 10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. b) zák. č. 138/1991 Zb.
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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. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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 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
Anna Kravecová – keď sa nedostavili vtedy, tak teraz sa dostavia?
Mgr. Martin Drahomirecký – mali nejaké problémy, preto požiadali o odklad. Ale o kúpu majú
záujem. Je potrebné upraviť číslo uznesenia, nakoľko pôvodné uznesenie je po termíne
splnenia. Preto navrhujeme schváliť nové uznesenie, už s riadnym parcelným číslom, po zápise
geometrického plánu.
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Pollák, nar. 31.01.1973 a Mgr.Zuzanu Pollákovú, rod. Spišáková,
nar. 02.11.1973, obaja trvale bytom J. Francisciho 1506/4, 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
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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. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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: 20.02.2020

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

Anna Kravecová – oni si chcú dokúpiť pozemok až po ten stĺp?
Mgr. Martin Drahomirecký - je na nás, kam ich pustíme. Budeme sa snažiť zarovnať uličnú
čiaru. Nech zadné trakty , ktoré sú poprihradzované neoprávnene takmer všetky, sú zarovno.
V súlade so záujmami mesta.
Anna Kravecová – plyn a stĺp musí byť verejné priestranstvo. Viem, že aj na Slavkovskej boli
problémy.
Mgr. Martin Drahomirecký – tendencia je opačná, mať stĺpy na verejných priestranstvách.

UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Valent, nar. 26.07.1942 a Valériu Valentovú, rod. Szentandrassyovú, nar.
19.11.1952, obaja trvale bytom Okružná 1507/7, 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
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Anna Kravecová – za chvíľu to budú Levočské Lúky, časť Ištokovce.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – potom môžu vyhlásiť referendum.
Ján Lorko – možno vtedy, keď sme schvaľovali predaj, neodznela informácia, prečo to chceme
predávať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – objekt je v dezolátnom stave. Vzhľadom na lokáciu to nie je
vhodné na sanáciu.
Mgr. Nikolaj Kučka – neprešlo to cez úrad splnomocnenca vlády. Na realizáciu samotnú.
Ján Lorko – na celý projekt sme dostali?
Mgr. Nikolaj Kučka – nie, len na projektovú dokumentáciu.
Ján Lorko – bola informácia, že budeme žiadať cez ŠFRB.
Miroslav Čurilla – po analýze a konzultácii s majetkovým oddelením, konkrétne s Vladimírom
Schwarzbacherom, sme si to prešli. Keby sme šli cez ŠFRB, mali by sme byty nižšieho
štandardu. To nie sú byty, v ktorých bez dovybavenia nemôžu ľudia bývať. Udržiavanie bytov
nižšieho štandardu je problémové. Keď sa nasťahujú ľudia, základné vybavenie je
nepostačujúce. Prevádzka aj udržiavanie bytov by bolo nákladné. Vysoké spolufinancovanie.
Fond opráv by nám nestačil. Pán Ištok, jeho zámer je, že chce ubytovávať a prenajímať to ako
nájomné byty. Projekt má nastavený inak. Zámer realizácie výstavby je svojpomocný. Sú
spôsobilí si ten dom aj svojpomocne postaviť.
Ján Lorko – tie byty, ktoré tam máme už existujúce, je to záťaž?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – určitým spôsobom áno. Pri bytoch nižšieho štandardu je
potreba dovybaviť ich pieckou, sanitou, mesto to znáša na vlastné náklady. A nie je to možné
preniesť do ceny nájomného. Nevidím dôvod prečo by sme do toho mali ísť ako mesto, keď by
to bolo do 10 rokov vybývané.
JUDr. Ľubomír Murín – spoločnosť GRAVIMEX vedia o tom, že im ideme schváliť ukončenie
nájmu?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – využívali to na sušenie tráv, tie vrchné poschodia.
Mgr. Nikolaj Kučka – už ani oni tam neboli v poslednom čase, nakoľko aktuálny stav je taký,
že sme to nechali zavariť. Nikto tam nemá prístup.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je to mestský majetok. Ak tam niekto vojde neoprávnene
budeme mať z toho potiaže. Môže im spadnúť strecha na hlavu. Keď sa ochladilo, začali
vyrezávať trámy, drevené časti.
JUDr. Ľubomír Murín – nájom bol koľko?
Mgr. Martin Drahomirecký – cca 350 eur ročne.
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Ján Lorko – na Levočských Lúkach je veľmi veľa čiernych stavieb. Užívajú občania naše
pozemky. Nie som stotožnený s tým, aby sa to jemu predalo. Nikto nerieši čiernu stavbu pána
Ištoka a ešte mu ideme predávať ďalšiu. Stodola je tam prerobená.
Miroslav Čurilla – čo iné máme s tým urobiť?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – už ani Iľašovci tam nie sú. Všetko je obsadené spoluobčanmi.
Anna Kravecová – z bielych tam nikto nepôjde.
Mgr. Martin Drahomirecký – úrad splnomocnenca pre marginalizované rómske komunity začal
realizovať projekt majetkovo právneho vysporiadania na Levočských Lúkach. Štát zaplatí
geodetov, právnikov, aby to bolo vysporiadané.
Anna Kravecová - nemôžeme mu dať podmienku, aby zlegalizoval ostatné stavby?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je niečo úplne iné. On keď kúpil niečo v konkurze a od
iného vlastníka.
Mgr. Martin Drahomirecký – je tam rozpor s územným plánom.
JUDr. Pavol Papcun – on je povinný to zlegalizovať, bez ohľadu na to, či to dáme do zmluvy,
alebo nie. Na to máme stavebný úrad.
Mgr. Martin Drahomirecký – to je nelegalizovateľné. Treba spraviť zmenu územného plánu.
Oni lámu všetko cez zákon. Na tomto pozemku, ktorý je betónová platňa pod montovanou halou
majú záujem vystavať stavbu, ktorá sa volá „Sklad zemiakov s administratívou“. Ale bude to
rodinný dom, to vieme všetci. Lokalita je určená na pestovateľskú činnosť. Bez toho to nejde,
aby sa zmenil územný plán. Tam rodinný dom v živote stáť nemôže. Preto nemôže byť niečo
skolaudované na rodinný dom, penzión a pod.
Ján Lorko – skús Martin vyfarbiť, čo je ich pozemok.
Mgr. Martin Drahomirecký – toto je ich rodinný dom. Toto je mestský pozemok. Ako vidíte
toto celé je bývalé koryto potoka. Takto niekedy tiekol Levočský potok. Po povodniach v roku
2010, alebo možno ešte predtým v 90. rokoch, Ištokovci urobili násypy okolo koryta potoka
a odklonili potok po mestských pozemkoch.
Anna Kravecová – oni nepotrebujú povolenie od povodia.
Mgr. Martin Drahomirecký – tento dom je neskolaudovateľný, pretože je na vodnom toku
postavený. Tento dom na 99% s výnimkou tohto rohu je postavený na mestskom pozemku.
A tento dom už aj pozemok je odkúpený, ale iba pod domom. Nie pozemok okolo. Tieto
pozemky majú výmeru okolo 2000 m2 každý. My sme tu boli s pani Ištokovou, viackrát sme
sa stretli. Toto je dreváreň, tá už im padá do potoka. To sú nespevnené brehy, ktoré vznikli
zasypaním a odklonením koryta na mestské pozemky. Došlo k ich znehodnoteniu. Ešte v roku
2015 sme boli na správe povodia. Boli sme v Košiciach, oni vraveli, že absolútne nemajú
záujem to vysporiadať. Majú tisíce km tokov v rámci Slovenska, ktoré zmenilo trasu a nemajú
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záujem to vysporiadavať vzhľadom na finančnú náročnosť, jedine že by mesto hradilo
geometrické plány a celý proces.
Anna Kravecová – len viete Martin, v Levoči každý jeden občan je upozorňovaný, aby mal
vysporiadané stavby, prístrešky, každý jeden altánok. A oni tam nie. Je to nespravodlivé.
JUDr. Pavol Papcun – o tom sa jednalo už viackrát. Dokonca znova aj dva roky do zadu. Snažili
sme sa o legalizáciu. Problém je ten, že je to koryto potoka, dokonca ochranné pásmo.
Záplavová zóna. To sú nezlegalizovateľné stavby. Tam potrebujeme súčinnosť povodia a oni
na to nikdy nedajú súhlas.
Miroslav Čurilla – ono ich to môže dobehnúť. Sú to nelegálne stavby. Je to fakt. Raz tá voda
príde a oni odplávu. Keď to teraz zlegalizujeme, tak keď jedného dňa utrhne ten násyp, bude
pre to mesto horšie, ako v tomto, hoci nelegálnom štádiu.
JUDr. Pavol Papcun – tam by mohol konať Stavebný úrad jedine tak, že by dali príkaz odstrániť
stavbu.
Miroslav Čurilla – viete aj keď sa pripájate na siete, musíte mať všetko vysporiadané a záhada
je, že oni sú popripájaní a inštitúcie ich popripájali.
Mgr. Martin Drahomirecký – pričom trvalé pobyty majú na úplne iných adresách.
JUDr. Pavol Papcun – v podstate toto, čo chcú teraz postaviť, je asi prvý pozemok, čo chcú
realizovať legálne.
Ján Lorko – a odkiaľ beriete tú istotu?
JUDr. Pavol Papcun – minimálne je to v súlade s územným plánom.
Ján Lorko – páči sa mi, ako sa tu rozprávame, ale garantujem Vám, že nikto z Vás, ako tu
sedíme, by nenechal svoj pozemok takto okupovať, ale minimálne by sa snažil dopracovať
aspoň k nájomnej zmluve, keďže už dlhé roky mali platiť za to, že používajú náš pozemok.
Mohli by sme aspoň niečo z toho získať. Napr. zaplatiť vodu.
Mgr. Martin Drahomirecký – oni mali schválenú kúpnu zmluvu. 10 tisíc eur mali platiť, možno
4-5 rokov dozadu. Nakoniec nepodpísali. Na tomto pozemku sme boli asi 3x, ona zakaždým
posúvala. Toto ja nechcem. Geodeta prehovárala. Nakoniec len pozemok pod domom.
JUDr. Ľubomír Murín – do balíka im dať aj pozemky čo majú pod domami. 18 000 eur by mali
platiť.
Ján Lorko – toto nie je cesta, ako prídu občania k tomu.
Miroslav Čurilla – toto všetko je pravda. Ťažko oponovať tomu. Aktuálne ale máme problém
s budovou, ktorá je v havarijnom stave. A že nám niekto za ňu zaplatí, to by som neodďaľoval.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – určite nie, lebo za chvíľu ju musíme my zbúrať. Bola to
normálna OVS. Mohol sa prihlásiť hocikto, Čonka, Holub a spol.
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JUDr. Ľubomír Murín – môžeme kedykoľvek podmienky meniť?
JUDr. Pavol Papcun – už nemôžeme teraz podmienky meniť. Bolo vyhodnotenie. Môžeme
zrušiť súťaž a vyhlásiť novú.
JUDr. Ľubomír Murín – toto nepadlo na komisii, že nemá pozemky vysporiadané.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – toto je historicky dané. Je 30 rokov stará záležitosť. Všetci
o tom vieme. Boli sme aj na rokovaní s povodím, ktorí dali jasné stanovisko.
JUDr. Ľubomír Murín – len ide o to pán primátor, keď už niekto má na opicu, tak by mal mať
aj na banány.
Mgr. Nikolaj Kučka – legislatívna nemožnosť ho kúpiť. Zažil som aj tú reálnu povodeň v roku
2010.
Ján Lorko – kúpiť pozemok by mali, lebo ho užívajú.
JUDr. Pavol Papcun – môžeme to ošetriť cez štátny stavebný dohľad. Prikázaním odstrániť
stavby. Nikto do toho nechce ísť. Toto bolo opakovane na stole.
Radoslav Kellner – veď nech si to odkúpia a nech už majú za to oni zodpovednosť.
Ján Lorko – veď upravme zásady hospodárenia, dajme im to za nižšiu cenu. Len nech si to
kúpia.
Mgr. Martin Drahomirecký – oni si to aj tak nekúpia. Lebo si to nemôžu skolaudovať. Kto by
dal 10 000 eur za nič?
JUDr. Pavol Papcun – tým sme prešli pred dvoma rokmi. Naposledy ešte s Lýdiou, pred dvoma
rokmi. Ištokovci tu boli.
Miroslav Čurilla – je tam jedno riešenie, že to nebudú domy, ale že to budú hausbóty. To by sa
dalo? Cez stavebný úrad.
Anna Kravecová – budeme rarita na Slovensku.
JUDr. Pavol Papcun – to by sme ale museli súťaž zrušiť, a prejsť na priame rokovanie.
Ján Lorko – za nebudem hlasovať za.

UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 1
zdr
0
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy p. Anny Ištókovej, rod.
Ištóková, nar. 14.01.1987, trvale bytom Levočské Lúky 1465/53, Levoča, SR ako pre mesto
Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej
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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: 20.02.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 1
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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.
Ištóková, nar. 14.01.1987, trvale bytom Levočské Lúky 1465/53, Levoča, SR, za kúpnu cenu 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. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 1
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 1
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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Radoslav Kellner – ostal tam nejaký priestor na siete?
Mgr. Martin Drahomirecký – áno, zameriavali sa iba ich ploty.
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Lesňáková, nar. 16.02.1995, trvale bytom Buglovce 46, SR;
 Tibora Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 23.11.1984, trvale bytom Pod vinicou 1539/30, 054 01
Levoča, SR;
 Tomáša Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 29.07.1983, trvale bytom Pod vinicou 1539/30, 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

UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Taratuta, nar. 14.12.1950 a manž. Máriu Taratutovú rod. Suchá,
nar. 06.10.1952, 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

Mgr. Martin Drahomirecký – majetková komisia navrhla trvať na zámene. Keby tento pozemok
bol väčší, on aj bude väčší výmerou, tak doplatiť Ing. Ledeckému rozdiel vo výmere pozemkov.
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Anna Kravecová – on musí tak rozmýšľať, ako by bol ten ďalší majiteľ. On opačne nerozmýšľa,
len vo svojom? Ja nechápem tých ľudí.
Mgr. Martin Drahomirecký – geometrický plán dal urobiť on. Argumentuje tým, že mesto má
pripravenú križovatku, ktorá má odkláňať autá na obchvat mesta.
Anna Kravecová – tamtí majú cestu.
Ján Lorko – môžem potvrdiť ten trojuholníček čo zasahuje do cesty?
Mgr. Martin Drahomirecký – ten je vo vlastníctve mesta. Postupne vykupujeme pozemky pod
cestou. Ostatok je Madasovcov. Táto cesta vedúca poza čerpaciu stanicu k roliam už je
súkromných vlastníkov. Vedľajší pozemok je vlastnítcvo bratov Rektorovcov. Ak by sme do
budúcna od nich chceli vykúpiť 3 metre široký pás, to by bol náklad na strane mesta. A či vôbec
budú chcieť predať, to je ďalšia otázka. Ing. Ledecký má mať prístup z tejto strany, ale tu mu
to policajti nedovolili, preto musí riešiť prístup z druhej strany.
Anna Kravecová – a z cesty sa nedá kolmo ísť na tie pozemky?
Miroslav Čurilla – nie.
Mgr. Martin Drahomirecký – to by boli tri križovatky blízko seba.
JUDr. Pavol Papcun – ja za majetkovú komisiu poviem, boli tu tí občania, ktorí sú vlastníci
pozemkov za týmito pozemkami. Apelovali na majetkovú komisiu, aby nestratili prístup. Je to
historický prístup na všetky polia, ktoré tam majú. Hoci sa teraz tá cesta nevyužíva, vstup je
daný súhlasom vlastníkov pozemkov okolo čerpacej stanice. Preto sa majetková komisia
zhodla, aby majiteľom pozemkov kapustníc bol zachovaný prístup na kapustnice. Preto
navrhujeme, aby mesto takto jednalo s pánom Ledeckým. Ak by sa to urobilo takto, ako
navrhuje pán Ledecký, tak naozaj tí ľudia budú odkázaní na milosť a nemilosť aj pána
Ledeckého, aj ostatných vlastníkov.
JUDr. Ľubomír Murín – otázka znie, bráni mu to v podnikateľskom zámere, ak by sme mu to
neschválili?
Mgr. Martin Drahomirecký – určite. Nedostane stavebné povolenie.
JUDr. Ľubomír Murín – ľudia na majetkovej komisii súhlasili s takou alternatívou, ako ukázal
Martin?
Mgr. Martin Drahomirecký – áno. Ale pán Ledecký sa s tým nestotožnil. Na náš návrh
nezareagoval pozitívne.
JUDr. Ľubomír Murín – a oni sa na komisii vyjadrili, že by súhlasili s alternatívou.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď tam dá rampy, jednoducho sa tam nedostanú.
JUDr. Ľubomír Murín – dalo by sa to vysúdiť.
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Mgr. Martin Drahomirecký – do ďalšieho MZ pôjde určite návrh na vysporiadanie aj tej cesty.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tak, ako si to ukazoval, to L-ko potrebujeme vysporiadať. Ale
tá dlhšia strana trojuholníka, tam potrebujeme šírku minimálne tri metre. Nie meter.
Anna Kravecová – pozdĺž celej cesty nemôže mesto vykúpiť, že by urobilo prístup všetkým?
Poza stanicu.
Mgr. Martin Drahomirecký – preto to chceme spojiť. Toto + toto, zámenou za toto.
JUDr. Ľubomír Murín – ešte raz to klikni. Toto bolo na šírku teraz.
Mgr. Martin Drahomirecký – to má zhruba 3 metre.
JUDr. Pavol Papcun – s týmto on nesúhlasil.
Mgr. Martin Drahomirecký – nie. On argumentuj tým, že sa naruší jeho zámer. Len ten zámer
nikto nevidel. Nemá zas zmysel tu robiť nejakú 5-6 metrovú cestu. Chceme dať do jedného
geometrického plánu jednu aj druhú parcelu, zámenou za túto. A ten rozdiel bude odkúpený.
Miroslav Čurilla – hodnota nášho pozemku, ktorá pretína jeho pozemok je strategická pre jeho
investíciu. A tá hodnota je podstatne vyššia ako ten náš pozemok, ktorým korektne chceme ten
prístup umožniť. Dokonca by naša požiadavka mohla by to byť bez doplatku. 3 metre je
minimum, aby to bolo prejazdné. To by malo stačiť. Aj keď je tá výmera väčšia, ale ta zámena
by mala byť za zámenu. Malo by to byť 1 k 1.
Mgr. Martin Drahomirecký – my nadobudneme ornú pôdu a on stavebný pozemok.
JUDr. Pavol Papcun – tam by bolo treba vysporiadať aj ten zjazd z cesty.
Miroslav Čurilla – s tým to nemá nič spoločné.
JUDr. Ľubomír Murín – kto je vlastník tejto parcely?
Mgr. Martin Drahomirecký – Ing. Babej.
Mgr. Martin Drahomirecký – s ním mesto vie rokovať.
Miroslav Čurilla – urobili by sme zámenu, alebo predaj.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasili by ste s tým, čo povedal pán zástupca, že by sme
spravili ďalší geometrický plán a jednali, aby sme šli zámenou bez doplatku?
Radoslav Kellner – on to potrebuje. My to môžeme nechať ležať takto ďalších 20 rokov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – chápem, len potom akú cenu za m2?
Radoslav Kellner – nič, za jedno euro.
12

Mgr. Martin Drahomirecký – my sme navrhli 2 eurá za m2. My vykupujeme. Zásady riešia iba
predaj.
JUDr. Pavol Papcun – ja navrhujem, aby sa toto stiahlo z rokovania a rokovalo sa s ním ďalej,
s pánom Ledeckým.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a keď nebude súhlasiť za 2 eurá m2?
Anna Kravecová – tak stojí. Nám netreba kapustnice teraz.
Mgr. Martin Drahomirecký – jediné, čo hrozí, je že urobí nejaký truc. On vlastní pozemok na
celej šírke cesty. Je to dosť nevyspytateľný človek. On tú STK chce vybudovať až v zadnej
časti.
Miroslav Čurilla – tak by sme spravili prejazd cez tú medzu stredom.
Radoslav Kellner – on to nespraví, no síce, on sa tam nepotrebuje dostať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – on sa zboku nepotrebuje dostať.
JUDr. Pavol Papcun – to už by riešili Rektorovci, Babejovci, lebo by im zamedzil jediný možný
prístup na ich pozemky.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tí štyria vlastníci, čo boli na majetkovej komisii, by si to
museli vyriešiť priamo s Ledeckým. Prístup k ich pozemkom.
Ján Lorko – ak historicky vedia doložiť dlhodobé užívanie, tak nie je problém, aby súd umožnil.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – alebo navrhujem také riešenie, že MR neodporučí to dávať
do MZ a úplne to stiahneme z rokovania MZ. Možno ani neodsúhlasí ceny z m2.
JUDr. Ľubomír Murín – je na to urobený geometrický plán?
Mgr. Martin Drahomirecký – nie, lebo s tým on nesúhlasí. Nebudeme robiť GP na niečo, s čím
nesúhlasí protistrana. On urobil GP, ale iba na 1,60m šírky. Aby výmera bola identická. Keby
to bol konzultoval s mestom. Na stretnutí sme sa vyjadrili, že potrebujeme prístupovú cestu, nie
chodník o šírke 1,60 m. Tento GP nekonzultoval a doniesol ho hotový.
JUDr. Pavol Papcun – no tak rokujme s ním ďalej.
JUDr. Ľubomír Murín - skúste ho vyrozumieť. Dajte mu výstup z Mestskej rady, že nie je
súhlas tým, aký geometrický plán dal spracovať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – no tak to nebudeme dávať ani do MZ, stopneme to v MR.
Trojmetrová šírka je minimum, čo potrebujeme.
Mgr. Martin Drahomirecký – rovnaký účinok by to malo, ak by to šlo do MZ a neprešlo.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – rovnaký účinok by malo keď by ste boli proti, alebo keď by
ste sa zdržali.
JUDr. Pavol Papcun – teraz formálne odhlasujeme nesúhlas a Vy už to nepredložíte.
UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľnosti
Hl. za 0
proti 5
zdr
0
= NEODPORÚČA
MR neodporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok.
Popradská cesta, k.ú. Levoča, t.j.:
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 4872/10 – orná pôda, s výmerou 132 m2, ktorý bol
oddelený na podklade geometrického plánu č. 45/2019, vyhotoveného dňa 11.11.2019,
geodetom Ing. Petrom Grígerom (ďalej len „GP č. 45/2019“), od pozemku parc. č. KN-C
4872/8 – orná pôda, s výmerou 1 149 m2 a ktorého vlastníkom je Ing. Vladimír Ledecký,
rod. Ledecký, nar. 30.7.1982, bytom Buglovce č. 26, v celosti za
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 7152/4 – zast. pl., s výmerou 132 m2, ktorý bol
oddelený na podklade geometrického plánu č. 11/2019, vyhotoveného dňa 22.2.2019,
geodetom Ing. Petrom Grígerom (ďalej len „GP č. 11/2019“), od pozemku parc. č. KN-C
7152/1 – zast. pl., s výmerou 1 060 m2 a ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, IČO:
00329321,v celosti.
Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku, označeného novým parc. č. KN-C 7152/4 sa stane Ing.
Vladimír Ledecký, rod. Ledecký, nar. 30.7.1982, bytom Buglovce č. 26 a vlastníkom pozemku,
označeného novým parc. č. KN-4872/10 v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, pričom táto
zámena nehnuteľností sa realizuje bez finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že pozemok vo vlastníctve Ing. Ledeckého je zastavaný stavbou prístupovej
komunikácie a pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča, ktorý v minulosti slúžil ako prístupová poľná
cesta k okolitým poľnohospodárskym pozemkom, je v súčasnosti rozoraný a užíva sa ako orná pôda,
preto nie je možné ho využiť na výstavbu samostatne stojacej stavby.

T: 31.12.2020

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v 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. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale bytom M. R.
Štefánika 984/3, Levoča, SR;
- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale bytom
M. R. Štefánika 984/3, 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. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale bytom
M. R. Štefánika 984/3, 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;
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a to tak, že:
 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne:
- výlučné vlastníctvo pozemkuparc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú.
Levočaod RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale bytom M. R.
Štefánika 984/3, Levoča, SR;
- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale
bytom M. R. Štefánika 984/3, 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. Olejárovej, nar. 22.03.1974, trvale
bytom M. R. Štefánika 984/3, 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. Olejárová, nar. 22.03.1974, trvale bytom M. R. Štefánika 984/3,
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 pásiemv 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. Olejárová 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. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľnosti
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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 M. Hlaváčka 1652/26, 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
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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. Kamenický
Mgr. Kučka
Radoslav Kellner – mám osobný záujem, v tomto bode sa zdržím.

UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy spol. LEVONET, s. r. o., Nám.
Majstra Pavla 38, Levoča, SR, IČO: 36480983 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 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. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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, Pod vinicou 1401/50, 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. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
„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. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 28
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
„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. 30
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 31
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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. 32
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
„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. 33
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 34
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
„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. 36
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 37
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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. 39
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 40
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
„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. 42
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 43
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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 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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 46
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 49
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 52
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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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 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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
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
JUDr. Pavol Papcun – majetková komisia nesúhlasila. Tam boli rôzne názory, ale z môjho
pohľadu sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sme uzatvárali zmluvu o budúcej nájomnej
zmluve. Podmienky sa nedodržali. Ja nechcem torpédovať tento projekt. Prijali sme stanovisko,
že by tam tá rozhľadňa mala byť. Ale neviem na aké etapy sa pôjde. Aký je časový
harmonogram výstavby týchto etáp. A aké je fin. zabezpečenie týchto etáp. V súčasnosti sa
získali peniaze len na betónový základ. Ak by v budúcnosti sa peniaze na dokončenie nezohnali,
bola by to veľká prehra MZ, aby to tam ostalo torzo v tak citlivom a tak dôležitom území.
Uchádzač by mal dopracovať časový harmonogram realizácie jednotlivých etáp a spôsob
financovania tejto stavby.
Anna Kravecová – takéto stavby sa stavajú po Slovensku, vidíme, že sú aktuálne. Ale tak presne
ako Levočské Lúky sme riešili, treba aj toto vyriešiť. Ak nie sú splnené podmienky zmluvy,
treba to posunúť na ďalšie jednanie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – toto čo je tam uvedené je pravda. Združenie turizmu má
v súčasnosti prostriedky na tú prvú časť. Zatiaľ získal finančné prostriedky na betónový základ.
To je z Interregu. Viem, že Združenie turizmu požiadalo financie aj cez Akčný plán rozvoja
okresu Levoča. Zmluva ešte podpísaná nie je. Tretia časť je dnes ešte v otázniku. Napriek tomu,
že to výbor odsúhlasil, ktorý funguje pri Okresnom úrade tu odsúhlasil, môže sa stať, že nedôjde
k financovaniu cez úrad vlády. Nevie zatiaľ preukázať financovanie na tú druhú časť.
K dnešnému dňu.
Anna Kravecová – zle som sa vyjadrila, nie Levočské Lúky sme odsunuli, ale pána Ledeckého.
JUDr. Ľubomír Murín – ja osobne podporím takýto návrh. Bol by som rád optimista. Je vôbec
potrebné dohliadať na financovanie? Nedá sa zmluva postaviť tak, že do určitého termínu, ak
nesplní, že zmluva s mestom padá? Nie je náhodou podmienka táto nájomná zmluva, aby on
získal granty, schválené uznesenie v MZ? Bola už aj anketa v LIM -ke. Bolo by to asi nefér,
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voči ľuďom, ktorí hlasovali v ankete. Nevidel som ten projekt, ale určite by som vítal takýto
projekt. Ak niekoho naštartujeme, veľa času nad tým strávil, tak to teraz nie je dobré zastavovať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – všetci ktorí tu sme, by sme boli radi, aby to bolo robené
naraz. Nie na etapy.
JUDr. Ľubomír Murín – nevedeli by sme z mesta na to prispieť?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – vedeli. Združenie turizmu je občianske združenie. Ak by to
nevyšlo, ostal by betónový skelet mestu a čo s ním. Mali by preukázať finančné krytie.
JUDr. Pavol Papcun – schvaľovali sme termín výstavby s finančným krytím. Momentálne
nemáme ani jedno, ani druhé. To bola jedna z podmienok aj v zmluve o budúcej zmluve. Aby
nám neostala železobetónová opacha.
JUDr. Ľubomír Murín – a my by sme to nedokázali dostavať? Mesto? Veľa sa o tom diskutuje,
široká verejnosť už bola zapojená, a keď ideme do finále, chceme to zaraziť?
Radoslav Kellner – myslíš, že mesto potrebuje minúť 60 000 na dostavbu? Čítam z Korzára.
Základy budú stáť 50 000 eur. Bude to na etapy.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jediné, čo má schválené sú základy cez Interreg.
JUDr. Ľubomír Murín – betónová platňa má rozpočet 50 000 eur? To je podľa mňa najväčšia
investícia. Ostatné je len skladačka.
Radoslav Kellner – budeš to musieť stavať žeriavom.
JUDr. Pavol Papcun – mne ide len o to, že by to tam bolo.
Anna Kravecová – tak to odsuňme teraz.
JUDr. Ľubomír Murín – ale on potrebuje ostrú nájomnú zmluvu, kvôli projektu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – on má uznesenie z minulého roku. Zmluva o budúcej zmluve.
Mgr. Martin Drahomirecký – potrebuje ostrú nájomnú zmluvu.
JUDr. Ľubomír Murín – ale načo.
Mgr. Martin Drahomirecký – na výstavbu samotnú. Na povolenie a na výstavbu. Nemá právny
vzťah k pozemku.
JUDr. Ľubomír Murín – čiže on už je pripravený tú betónovú platňu začať stavať. Po prijatí
uznesenia.
Mgr. Martin Drahomirecký – áno, na jar.
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RNDr. Vladimír Adamkovič – my sme v rámci komisie a pripravovanej koncepcie rozvoja
lesov, zachytil som informáciu, že nebude umožnený prístup motorovými vozidlami do
Mestských lesov. Navrhli sme prizvať členov na komisiu a pán Rusnák bol jedným z nich.
Mgr. Martin Drahomirecký – plánuje prísť na MZ a predstaviť svoj zámer.
Ján Lorko – pozvime pána Rusnáka na MZ, aby nám to všetko vysvetlil.
UZNESENIE č. 54
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 3
proti 0
zdr
3
= NEODPORÚČA
MR neodporúča MZ schváliť 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. 55
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Keller, nar. 20.09.1952, trvale
bytom Czauczika 1644/4, 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. Keller, nar. 20.09.1952, trvale
bytom Czauczika 1644/4, 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
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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. 56
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Holotňáková, nar.
11.05.1956, trvale bytom Moyzesova 2811/15, 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 6858/30 vo
vlastníctve Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. Holotňáková, nar. 11.05.1956, trvale bytom
Moyzesova 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

Mgr. Martin Drahomirecký – je to riadený mikrotunel.
Radoslav Kellner – nevieš to otvoriť na katastri? Je tam šanca aby do budúcna ešte vedľa niečo
vyrástlo? Metrami štvorcovými je to veľká plocha.
Mgr. Martin Drahomirecký – v minulosti sme tam rátali stanicu pre dobrovoľných hasičov.
Radoslav Kellner – to bude ich prípojka, ochranné pásmo bude také, aké Ti majiteľ dovolí. To
nie je verejný vodovod. Vítajme, že konečne tam je jeden človek, ktorý si chce spraviť kanál.
Nikto tam nemá kanál. Všetci majú žumpy. Je to obyčajný človek, podľa mňa vecné bremeno
uplatňovať, nemá zmysel.
Ján Kellner – ak by tam mesto, alebo niekto chcel stavať, tak sa dá spraviť preložka.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ani Krotákovci tam nemajú kanalizáciu.
Radoslav Kellner – všetci majú žumpy, určite nikto tam nevidel odpad vyvážať.

UZNESENIE č. 57
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Holubová, nar. 11.08.1964, trvale bytom Kláštorská 568/52, 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. KNC 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;

-

f)
g)
h)
i)

trpieť vstup a vjazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby na
slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou
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;

rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena;
záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa
schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú;
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
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UZNESENIE č. 58
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. Bartko, nar.: 08.01.1955, trvale bytom: J. Francisciho 1697/24, 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. Bartko, nar.: 08.01.1955, trvale bytom: J. Francisciho 1697/24,
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. Bartko, nar.: 08.01.1955, trvale bytom: J. Francisciho 1697/24,
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. 59
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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;
 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;
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 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
UZNESENIE č. 60
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k zmluve o spolupráci
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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. 61
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 1,
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 51, na adrese Námestie Majstra Pavla
č. 51 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 12041/2016/OM/8 zo dňa 18.03.2016 medzi
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p. Pavlínou Lasokovou, nar. 23.09.1938, trvale bytom
Námestie Majstra Pavla 51, Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej
zmluvy nového nájomcu.
T: 30.04.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 62
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 20,
nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu súp. č. 50, na adrese Námestie Majstra Pavla
č. 50 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 9146/OM/13/8 zo dňa 29.04.2013 v znení jej
dodatku č. 1 zo dňa 04.09.2013 medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a p. Valentínom
Haniskom, nar. 15.02.1940, trvale bytom Námestie Majstra Pavla 50, Levoča, ako nájomcom,
dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy nového nájomcu.
T: 30.04.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Anna Kravecová – už sme tu niektoré mená mali. Tým by bolo dobre vyhovieť.
Miroslav Čurilla - pán Majer tu figuruje už tretí krát, je to môj kamarát a ani ma neoslovil.
Čaká.
JUDr. Pavol Papcun – poprosili ma, tak sa prihováram za Lizákovcov.
UZNESENIE č. 63
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 1, nachádzajúci
sa na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 51 na adrese Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči
pre p. Jozefa Majera, nar. 02.03.1953, trvale bytom Levoča, na dobu určitú – 1 rok,
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený
ako druhému v poradí p. Vladimírovi Tarbajovi, nar. 02.09.1956, trvale bytom J. Francisciho
31, Levoča, na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a
dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
T: 30.04.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 64
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 20, nachádzajúci
sa na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 50 na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči
pre p. Dušana Cvancigera, nar. 17.9.1957, trvale bytom Levoča, na dobu určitú – 1 rok,
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený
ako druhému v poradí p. Jánovi Petrovičovi, nar. 08.08.1954, trvale bytom Mäsiarska 7, Levo,
na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a dodržania
ustanovení nájomnej zmluvy.
T: 30.04.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 65
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 3, nachádzajúci sa
na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 3314 na adrese Rozvoj č. 21A v Levoči pre p. Jozefa
Ďuricu, nar. 07.08.1986, trvale bytom Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po
uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet
mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený
ako druhému v poradí p. Mgr. Slavomíre Froncovej Kašperovej, nar. 21.11.1984, trvale
bytom Rozvoj 25, Levoča a manželovi Dušanovi Froncovi, nar. 07.07.1971, trvale bytom P.
Jilemnického 4, Svit, na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším
nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania
ustanovení nájomnej zmluvy.
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený
ako tretiemu v poradí p. Kataríne Lizákovej, nar. 26.10.1990, trvale bytom Rozvoj 21A,
Levoča, na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod
podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení
nájomnej zmluvy.
T: 30.04.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 66
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytového priestoru – schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže
Hl. za 6
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

účel nájmu
: kancelárske priestory, realitné kancelárie, cestovné kancelárie
minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení
doba nájmu
: neurčitá
výpovedná lehota
: tri mesiace
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;
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;
vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť;
navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len
so súhlasom mesta;
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;
oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;
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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
UZNESENIE č. 67
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytového priestoru – výpoveď
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vypovedanie Zmluvy č. 2/2006 o nájme
nebytových priestorov zo dňa 02.01.2006, na adrese Námestie Štefana Kluberta č. 6 v Levoči
uzatvorenej medzi Spišským veteránom klub, IČO: 35552905 so sídlom Wolkerova č. 30, 052
01 Spišská Nová Ves ako nájomcom a Technickými službami mesta Levoča (právny nástupca
prenajímateľa mesto Levoča) ako prenajímateľom.
T: 31.03.2020

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

4. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v
mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019
v zmysle ktorého sa lehota plnenia predmetnej zmluvy
predlžuje na roky 2020 -2024
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
Kellner Radoslav – koľko teraz stojí MHD? Cena lístka?
Mgr. Babicová Anna – 60 centov, s čipovou kartou 04 centov. Tržby boli v roku 2019 21 025,
37 eur. Počet km ubehnutých 60 941,80. Zálohy 49 790, 88 eur a mesto doplácalo 70 056,88
eur.
JUDr. Pavol Papcun – aká bude zmena od 1.1.2020?
Mgr. Babicová Anna – navýšenie o 0,072% ako nákladová položka, o rok sa to navýši o 6850
cca eur. Pri rovnakom rozsahu. Akurát od 1.7.2020 by mali byť nové vozidlá.
Anna Kravecová – myslí sa i na to, že bola požiadavka od občanov, aby bolo viac zastávok?
Mgr. Babicová Anna – keď sme si pripravovali podklady, číselník, novú štruktúru a nové
financovanie, musím povedať, že mesto Levoča nie je technicky pripravené na nové zastávky.
Na viacerých miestach to nie je možné realizovať.
Anna Kravecová – treba dať do LIM aj do Levočskej televízie, aby boli vyrozumení občania.
Mgr. Babicová Anna – takisto pristúpime k redukcii, nakoľko niekde, pri niektorých zastávkach
je počet prepravených nižší, resp. žiadny. A mesto s tým má náklady.
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JUDr. Pavol Papcun – mesto sa s prepravcom dohodlo, že v priebehu roku 2020 spoločne
preorganizujú spôsob dopravnej obslužnosti v Levoči. V kombinácii s obnoveným vozidlovým
parkom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – prepravca po dohode s vyšším územným celkom. Hlavne
obslužnosť SNV – LE a integrovaná doprava po meste.
Radoslav Kellner – to znamená že od autobusovej stanice hore do mesta už budeme my platiť
dopravu. A dôvod? Veď ten autobus predtým išiel a platila ho VÚC, tak nech ho ďalej platia.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to ostane súčasťou prímestskej dopravy. Levočská dolina a
Závada sa robí ako prímestská doprava, nie ako MHD. To by sme potom museli zaplatiť my
ako mesto. Buďme radi, že nám to vychádza cez prímestskú dopravu. Levoča je 8 najväčšie
mesto na Slovensku podľa rozlohy. Máme málo obyvateľov a veľkú rozlohu. Nebudem do toho
vstupovať v rámci Závady., lebo by sme do toho museli vstúpiť my ako mesto.
JUDr. Pavol Papcun – čo sa teda ide meniť?
Mgr. Babicová Anna – radi by sme vymenili autobusy, radi by sme pripravili grafikon, aby bol
efektívny, máme štatistiku podľa spojov, a ideme redukovať spoje. Intenzita sa zvýši. Radi by
sme pripravili zastávku pri LIDL. Presúvame časy prepravy. Posledný spoj, ktorý ide zo
Sídliska západ do mesta ide 19:55, tam je počet prepravených minimum. Túto linku by sme
presunuli na LIDL.
JUDr. Pavol Papcun – máme štatistiky, počet prepravených aj časy? Počet nám klesá?
Mgr. Babicová Anna – áno. Bolo by dobre zriadiť komisiu. Pomohla by aj práca v teréne.
JUDr. Pavol Papcun – tých 100 000 prepravených, sú tí, ktorí využívali nulové lístky?
Mgr. Babicová Anna – myslím si, že sa presunuli sa na taxíky. Spoja sa 4 – 5 a idú taxíkom.
JUDr. Pavol Papcun – nulové lístky zaťažovali rozpočet?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nulové lístky sa zneužívali. Každý mal 0 lístok.
Mgr. Babicová Anna – do roku 2014 bol počet prepravených 240 000 a tržba bola 24 000 eur.
Teraz máme prepravených 130 000 a tržby 21 000 eur.
Anna Kravecová – ráno o pol 8 z Tehelnej a Poľnej idú všetko taxíkmi do školy. To vidím.
Miroslav Čurilla – oni na to majú.
JUDr. Pavol Papcun – áno, len to nie je želaný stav. Ako je zabezpečený okruh po Levoči.
Mgr. Babicová Anna – sú dve linky, linka č. 1 a linka č. 2.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú dva body kde máme minimálny nástup. Ovocinárska
a Okružná.
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JUDr. Pavol Papcun – a čo s tým?
Mgr. Babicová Anna – aj nad tým sme rozmýšľali, je možnosť spojiť 1 linku s linkou č.2. Ale
štatisticky si to treba prejsť a to treba všetko stihnúť do 1.7.2020.
Radoslav Kellner – čo máme 1.júla?
Mgr. Babicová Anna – nový, efektívny grafikon. Nuž a zastávka pri LIDL priznám sa, že to je
dlhodobý cieľ. Futbalový a zimný štadión nie je pokrytý MHD, nakoľko boli sťažnosti od
občanov, ktorí tam žijú.
JUDr. Pavol Papcun – je to dilema, pretože všade je trend posilňovať verejnú dopravu. Na úkor
áut. Ale vidím, že o to nie je záujem.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –– bolo by riešenie, viď Komárno, zaviesť MHD zadarmo.
Vytlačili by sme taxíky. Zaviesť MHD zadarmo je plus 20 000 – 24 000 eur pre mesto.
Mgr. Babicová Anna – ak môžem, preto by sme chceli ísť von, aby sme fyzicky videli, ktoré
linky sú vyťažené.
Radoslav Kellner – problém s MHD zadarmo nastane pri spojoch, ktoré sú aj tak vyťažené.
Ľudia sa nedostanú do práce.
JUDr. Dana Rusnáčiková – bude dopyt na ďalšie linky a na ďalšie zastávky. Keď som robila
kontrolu dopravnej obslužnosti, nebola tam ani jedna kontrola vykonaná. Až následne
predkladali, že kontrolu vykonávali.
Ján Lorko – akými strojmi je zabezpečená MHD, v minulosti sme na tom boli veľmi slabo,
platili sme výluky, technické odstávky. Možno je tu priestor na dohodu so súkromnými
prepravcami.
Miroslav Čurilla – hrozilo, že nebudeme mať žiadnu verejnú dopravu. Je tu pozor ešte položka
odpisy, keď pôjdu do novej techniky, zvýšia sa odpisy.
JUDr. Pavol Papcun – sme presne v situácii ako Banská Bystrica. SAD nás tlačí k múru. Majú
možnosť predložiť dodatok na 5 rokov, čo aj robia. Ja osobne mám rezervovaný postoj
k dodatku. Podľa môjho názoru nie sú nikde splnené podmienky na uzatváranie 5 ročných
dodatkov. Ani na župách. Nám hrozilo, že od januára nebudeme mať MHD.
Anna Kravecová – v minulosti sme hovorili aj o súkromných prepravcoch.
Miroslav Čurilla – mali sme x rokovaní, ale prišli sme do štádia, že nebol záujem.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – prakticky nič, čo je dané zadarmo, nie je veľmi vhodné
v dnešnej dobre, pretože si to ľudia nevážia. Prečo nespoplatníme miesta taxíkom. Len sa treba
rozhodnúť. Eurobus nepríde za týchto podmienok.
Radoslav Kellner – minulý rok sme mali v MZ projekt obstarania autobusov.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – projekt nám neprešiel. Boli podporení len dopravcovia, len
SADky. Nie sme poskytovateľom verejnej dopravy. Čo sa týka súkromných prepravcov, mohol
by to robiť Bendžala, Parimucha, Ondruš, Peter Faltin, Popovič, Vincent Koňak z Bugľoviec.
Stáli sme aj pred možnosťou, že od 1.1. by nejazdila žiadna mestská doprava.
Radoslav Kellner – každú sobotu objednávam autobusy. Niekedy až tri. Skúsenosti s tým teda
mám. Keby som mal takto fungovať, tak skrachujeme. Eurobus sme vyskúšali 1 mesiac. To
bolo najhoršie, čo mohlo byť. Podľa mňa nie sme v situácii ako Banská Bystrica, pretože
nepotrebujeme 300 autobusov.
JUDr. Dana Rusnáčiková - preto je zmluva na 10 rokov stanovená. Inak by SADka nemala
dôvod ich kupovať.
JUDr. Pavol Papcun – mimoriadne investície nie sú nákup autobusov. Ideme na hranu. Takéto
dodatky ale podpisujú všade. Nechceme vytvoriť chaos vo verejnej doprave. Ešte jedna vec:
Dodatok sa schvaľuje od 1.1.2020? Trošku nereálne.
UZNESENIE č. 68
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa lehota plnenia predmetnej
zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024
Hl. za 4

proti 0

zdr 2

MR odporúča MZ zrušiť Uznesenie č. 11/88 zo dňa 21.11.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve
o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 20102019 ( lehota plnenia predmetnej zmluvy na rok 2020).
T: 20.02.2020
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 69
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa lehota plnenia predmetnej
zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024
Hl. za 4

proti 0

zdr 2

MR odporúča MZ schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v
mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa lehota plnenia
predmetnej zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024.
T: 20.02.2020
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

5. Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach
ku vykonanej kontrole Záchrany a obnovy národných
kultúrnych pamiatok
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
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JUDr. Pavol Papcun – žiadne sankcie nám z toho nehrozia? je to čisto formálne vzatie na
vedomie.
Mgr. Babicová Anna – nie. Mali sme len administratívne a formálne chybičky. Stanovili sme
si opatrenia, tie boli prijaté a máme ich splnené.
JUDr. Pavol Papcun – tak potom klobúk dolu pri tom množstve projektov.
Mgr. Babicová Anna – aj z iných grantových schém. ďakujeme.
UZNESENIE č. 70
K bodu: Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku vykonanej
kontrole Záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zobrať 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: 21.02.2020
Z: Ing. Vilkovský, MBA
Mgr. Kučka

6. Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku
Mestského úradu Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – finančné oddelenie potrebujeme posilniť kvôli daniam
a poplatkom, kvôli vymáhaniu nedoplatkov. Vidím to tak, že teraz sú tie agendy oddelené, ale
bude to treba do budúcna spojiť. Mali by patriť pod jedno oddelenie.
Anna Kravecová – pani Tomičková nie je už v pracovnom pomere?
Ing. Jarmila Lisoňová – pracuje, aktuálne je PN.
UZNESENIE č. 71
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku Mestského úradu
Levoča
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 02. 2020.
T: 29.02.2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
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7. Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2013 o určení a zmene
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta
Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.
Anna Kravecová – ako prišli na tú Dvorčiansku?
Ing. Jarmila Lisoňová – na návrh zástupcu bývalých občanov obce Dvorce.
JUDr. Dana Rusnáčiková – ešte ak môžem, trochu mimo, chcela by som nechať doplniť názvy
verejných priestranstiev, aj parkov. Napr. ten pri Jánovi Lorkovi. Špakovec. Lorkovec.
Ján Lorko – keď sa ma účtovník pýtal, ako to zapíšeme, tak použil Špakovec. Dodnes je to tak.
UZNESENIE č. 72
K bodu: Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levoča č. 111/2013 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Levoča
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/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: 29.02.2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 73
K bodu: Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levoča č. 111/2013 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Levoča
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/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.
T: 29.02.2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

8. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.

JUDr. Pavol Papcun – kto je vlastníkom tých pozemkov? Vieme niečo bližšie k výrobe, ktorá
by tam mala byť?
Ing. Alžbeta Pitoráková - firma KISS. Nie je nič bližšie špecifikované. Bude to malé výrobné
zariadenie.
JUDr. Dana Rusnáčiková – to je toto za TSML?
Ing. Alžbeta Pitoráková - je to v prenájme, je tam pán Šuňavský, pán Orinčák..
Ján Lorko – keď firma KISS kupovala pozemok od mesta, čo sa zaviazala tam urobiť?
Ing. Alžbeta Pitoráková - parkoviská pre kamióny. Nám to bránilo, preto nemáme triediacu
linku, lebo sme nevošli. Nebolo ju kde umiestniť. Preto ju dodnes nemáme.
JUDr. Ľubomír Murín – kedy to kupovali?
Ján Lorko - v roku 1998. Teraz máme stojisko pre kamióny?
JUDr. Pavol Papcun – nie. A oni nemajú záujem parkovisko tam zriadiť. Je to z hľadiska
vedenia mesta výhodné zmeniť Územný plán mesta?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poviem pravdu? ja v tom zmysel nevidím.
JUDr. Ľubomír Murín – v zmene územného plánu? nemajú nejakého potencionálneho kupcu?
Možno chcú predať pozemok. Možno do budúcna by nebolo zlé ho odkúpiť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – treba sa vrátiť k pôvodnej zmluve. Či je tam predkupné právo
pre mesto.
Ing. Alžbeta Pitoráková - je tam predkupné právo. V prípade, ak by to chceli predať. Sú to
pozemky pre výrobu nezávadnú pre životné prostredie.
JUDr. Ľubomír Murín – v žiadosti nie je popísaný účel?
Ing. Alžbeta Pitoráková - je, je to v dôvodovej správe. Môže sa to brať ako málo výrobné
zariadenia.
Radoslav Kellner - čítam z Kataster portálu. Klasifikované ako „ostatná plocha“. Pozemok na
ktorom je manipulačná plocha.
Ing. Alžbeta Pitoráková – kataster nemá žiadny súvis s územným plánom- Majú dve
obmedzenia. VN stanica a musia dodržať 10 metrov od brehovej čiary. Využitie pozemku nie
je veľké, ale je. Či by bol pozemok pre TSML strategický? TSML boli na komisii, nevyjadrili
sa.
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Anna Kravecová – Technické služby to nepotrebujú?
Ing. Alžbeta Pitoráková – boli na komisii, nevyjdarili sa.
UZNESENIE č. 74
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr 1

MR odporúča MZ schváliť 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

9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila.

JUDr. Ľubomír Murín – dotácia na šport bude na tento rok vyčerpaná. Rezerva pána primátora
ostala.
Ján Lorko – eRko HKSD, územie Spiš, oni nežiadali nič?
PaedDr. Mária Choborová – nedostali dotáciu, lebo tam mali jedného uchádzača. Je to nejaká
činnosť na klub, ktorá chodieva stanovať. Nie je to činnosť športová. Tak sa rozhodla komisia,
že tam nepridelí finančné prostriedky.

UZNESENIE č. 75
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť 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:
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: 21.02.2020
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 76
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť 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:
1. LK Levoča
0 €
2. TJ Štart Levoča
2 600 €
3. Florbalový klub, Quick Ball
1 000 €
4. TJ Javorinka
1 000 €
5. OZ Tabata
2 100 €
6. CK LEV Levoča
550 €
T: 21.02.2020
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 77
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť 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: a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty, podujatia a podpora
individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 3 /2019
1. XC Ski team, Levoča
200 eur
2. Ck LEV, Levoča
250 eur
3. eRko – HKSD, územie Spiš
0 eur
4. Florbalový klub, Quick Ball
100 eur
T: 21.02.2020
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka

10. Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. Dotácia je rovnaká ako minulý rok. Je to na
garáž, phm a pod.
UZNESENIE č. 78
K bodu: Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ročnú dotáciu pre DHZ mesta Levoča podľa zmluvy
o poskytnutí dotácie č................. (ďalej len „Zmluva“).
T: 29.02.2020
Z: Ing. Horbaľ
Mgr. Kučka

11. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 79
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2019
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie správu o činnosti MsP za rok 2019.
T: 20.02.2020

Z: Mgr. Petruška
Mgr. Kučka

12. Správa o stave kriminality na území mesta za rok 2019
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 80
K bodu: Správa o stave kriminality na území mesta za rok 2019
Hl. za 6

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie správu o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2019.
T: 20.02.2020
Z: Mgr. Kučka

13. Záver
Anna Kravecová – mala som ešte jednu otázku ku kamerám. Môže niekto monitorovať verejné
priestranstvo súkromnou kamerou?
JUDr. Pavol Papcun – nie je to v poriadku, môže iba vlastný majetok za presne stanovených
podmienok.
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť.
Upozornil tiež na blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 20. februára 2020, so
začiatkom o 10:00 hod.
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