
MESTO LEVOČA 
 

Predmet rokovania     :      Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča.                   

Pre     :         Mestské zastupiteľstvo – 28.05.2020 

Predkladá  : Ing. Lenka Petrášová, poverená vedením oddelenia IČ, ÚPaŽP,        

                                               

Spracovateľ : Jarmila Antalová, oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ  

 

Návrh predkladateľa 
na uznesenie             Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje obstaranie 

čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcelách 
C KN č. 2249/1m 2251, 2250, 2249/3, 2249/7, 4614, 2259, 
2249/2, 2261/1,2262/4, 2262/12, 2263 v k. ú. Levoča,  za 
podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí žiadateľ 
zmeny územného plánu mesta Levoča APP, s.r.o., Moldavská 
4, 821 03 Bratislava, IČO: 36 025 135 formou refundácie 
skutočne vynaložených nákladov na obstaranie zmeny 
územného plánu.                                               

                                           

Stanovisko komisie     :     Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy v Levoči neodporúča schváliť 
návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na 
parcelách C KN č. 2249/1 2251, 2250, 2249/3, 2249/7, 4614, 
2259, 2249/2, 2261/1,2262/4, 2262/12, 2263 v k. ú. Levoča. 

Stanovisko MR         :       MR neodporúča MZ  schváliť návrh čiastkovej zmeny Územného 
plánu mesta Levoča na parcelách C KN č. 2249/1 2251, 2250, 
2249/3, 2249/7, 4614, 2259, 2249/2, 2261/1,2262/4, 2262/12, 
2263 v k. ú. Levoča. 

Termín  : 29.05.2020  

Zodpovedný  : Ing. Lenka Petrášová, poverená vedením oddelenia IČ, ÚPaŽP,                                                 
      

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

    hlavný kontrolór mesta 
V Levoči dňa  20.05.2020 
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Dôvodová správa 

Dňa 22.04.2020 požiadala spoločnosť APP, s.r.o., Moldavská 4, 821 03 Bratislava, 
IČO: 36 025 135 ako vlastník pozemkov a  objektov parcelné č. C KN č. 2249/1, 2251, 2250, 
2249/3,2249/7,4614, 2259,2249/2,2261/1, 2262/4, 4614, 2262/12, 2263 v k. ú. Levoča o 
obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča vedených na LV č. 6630.  

Územný plán mesta Levoča bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Levoči dňa 
23. júna 2005 uznesením č. 33/B/53. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Levoča č. 138/2005 zo dňa 23.06.2005 a účinnosť nadobudla 24.07.2005. 
Na základe § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
bolo v roku 2009 vykonané preskúmanie Územného plánu mesta Levoča.  

 V záväznej časti ÚPN mesta sú vyššie uvedené pozemky a objekty súčasťou 
funkčného územia: M. Funkčné územie priemyselnej výroby (ÚPV), pričom sú určené ako 
funkčná plocha pre veľké výrobné zariadenia.  

 Funkčné územie priemyselnej výroby (ÚPV) je určené na umiestnenie zariadení 
priemyselnej výroby s vyšším nárokom na dopravné zabezpečenie, najmä takých prevádzok, 
ktoré v iných funkčných územiach nie sú prípustné. V danom území je prípustná priemyselná 
výroba všetkého druhu po absolvovaní hodnotenia vplyvov na životné prostredie, skladové 
hospodárstvo a verejnoprospešné prevádzky, truck centrá pre kamiónovú dopravu, garáže, 
opravovne a parkoviská pre nákladné automobily, zariadenia pre manipuláciu s tuhým 
komunálny odpadom a čerpacie stanice PHM. Výnimočne prípustné je pohotovostné 
(služobné) bývanie v nebytových domoch a malé stravovacie (občerstvovacie) zariadenia 
a drobné zariadenia pre zdravotné a športové účely. 

Doručený podnet na začatie obstarania čiastkovej zmeny Územného plánu mesta 
Levoča od spoločnosti APP, s.r.o. vychádza zo zámeru realizovať v danej lokalite  výstavbu 
dvoch nájomných bytových domov s celkovou kapacitou 108 nájomných bytov a k tomu 
prislúchajúce zázemie spočívajúce v zeleni, parkovacích plochách a detského ihriska. 
Z uvedeného dôvodu žiada spoločnosť APP, s.r.o. o zmenu funkčného územia priemyselnej 
výroby na funkčné územie bytových domov.  

V zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov je možné, aby orgán územného 
plánovania (v tomto prípade Mesto Levoča) obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu alebo 
zmeny a doplnky schválenej územnoplánovacej dokumentácie i na základe podnetov 
fyzických a právnických osôb. Na základe uvedeného predkladá oddelenie investičnej 
činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad v rámci zabezpečovania 
územnoplánovacích činností pre Mesto Levoča návrh na obstaranie a spracovanie zmeny v 
zmysle doručeného podnetu. 
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Stanovisko oddelenia Investičnej činnosti, územného plánovania a životného 
prostredia, stavebný úrad: 

pri zriadení funkčného využitia a usporiadania administratívneho územia Mesta 
Levoča je potrebné dodržať záväzné regulatívy územného rozvoja zo záväznej časti 
Územného plánu mesta. V zmysle regulatívy umiestnenia a rozvoja obytného územia mesta 
má byť výstavba bytov prednostne realizovaná v nezastavaných prielukách na plochách 
určených územným plánom pre obytnú funkciu.  

Pre informáciu uvádzame, že návrh predmetnej zmeny nebol doposiaľ prerokovaný 
ani predrokovaný s príslušnými dotknutými štátnymi orgánmi; ich pripomienky a podmienky 
budú zohľadnené a vyhodnocované v rámci vlastného obstarávacieho procesu. 

 

        
      Ing. Lenka Petrášová 

        poverená vedením oddelenia 
 

 

 

Prílohy 

 

 Žiadosť 

 Kópia katastrálnej mapy 

 LV č. 6630 

 Situačný náčrt lokality vyznačený v ÚPML 

 

  

 

 

 

V Levoči dňa 20.05.2020  

 

 



 

 

 

 


