
Mestská rada v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 16 

zo 16. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  13. apríla 2021 

 
 
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 16. 
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  3 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľuje program zasadnutia Mestskej rady. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za 3 proti  0 zdr    0  
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Anna Kravecová, Ján Lorko. 
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – vážená Mestská rada. Na 15. zasadnutí Mestskej rady, ktorá sa 
konala dňa 16.02.2021, bolo celkovo prijatých 57 uznesení. Uznesenia č. 4, 34, 55, 56 
a 57 boli splnené. Uznesenia č. 23 a 24 týkajúce sa pridelenia bytov sú v priebežnom 
plnení. Ostatné boli postúpené na rokovanie MZ a budú predmetom kontroly plnenia 
uznesení na nasledujúcom zasadnutí MZ dňa 22.04.2021. 
 
 



UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 4 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta   
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. 
č. KN-C 2428/10 – zast. pl. s výmerou 82 m2,oddeleného od pozemku parc. č. KN-E 
7164/2 – zastavaná plocha s výmerou 6 023 m2na podklade Geometrického plánu č. 
43356826-09/2021, vypracovaného dňa 15.02.2021Vladimírom Čechom - GEOPLUS 
(IČO: 43356826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 02.03.2021 pod zn. G1-46/21,pre Mgr. Zuzanu Kešeľákovú, rod. 
Kešeľáková, nar. 01.02.1979, trvale bytom Okružná 1577/35, Levoča, SR v celosti 
(1/1) 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 prevádzaný pozemok je 
z časti zastavaný stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúcej, ktorá nie je predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí 
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou rodinného domu súp. č. 886 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, keďže sa 
nachádza v jej bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
Radoslav Kellner – plot majú z vonkajšej strany? Momentálny stav už nič nezmení na 
príjazde pre požianikov, atď. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – nie. 
 
Anna Kravecová – Martin nemáte záber ulice, ako sa odbočuje k pozemku pani 
Boroviakovej a pozemku pani Kováčovej? Ja som pozerala, že cesta vpravo je pre 
Kováčovcov a Gibalovcov a pre Boroviakovcov je naľavo. Aby si vľavo urobila 
bránu. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - ten trojuholník vpravo je čí pozemok? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – mestský. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - problém je, že potiaľto to nie je zahradené. Možno je šanca, že  



sa na tom dohodnú, a to bude vyriešené. Ten geometrák končí kdesi tu. Boroviaková 
chce, aby posunuli geometrák na hranicu tu, aby nezasahovali do vjazdu. Je možné, že 
sa na tom dohodnú a bude všetko vyriešené.  
 
Miroslav Čurilla – ten trojuholník ostane verejný? 
 
JUDr. Pavol Papcun  - trojuholník by ostal verejný. Keby Gibalovci súhlasili s tým, že 
by sa to potiahlo potiaľ a zalomilo s hranicou terajšieho pozemku. Boroviaková by 
nechcela odkúpil ten pozemok, len by potrebovala súhlas mesta s tým, že by to 
vydláždila. A taká dohoda by možno mohla byť na stole. Ale to sa ešte jedná. 
Telefonoval som s Boroviakovou. Komplikácia, ktorá tam je, že treba meniť 
geometrické plány, ktoré sú už hotové.  
 
Anna Kravecová – ona potrebuje tam len osadiť bránu vstupu do pozemku. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - áno a k tomu ona nepotrebuje kúpiť ten pozemok. 
 
Ján Lorko – aj rodina Gibalových požaduje tam mať vstup, lebo chcú tam 
v budúcnosti stavať garáž. Ako Pali hovoril, aby ostal verejný celý ten trojuholník. 
Takisto si môže vydláždiť aj rodina Gibalových, aj pani Boroviaková, a budú mať 
rovnaký vstup. 
 
Miroslav Čurilla – to má logiku. 
 
JUDr. Pavol Papcun  – len na to treba novší GP, posunúť ho o meter doprava. 
 
Ján Lorko – treba pokračovať v jednaní. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – tento spis je jedno hrozné trápenie, keď to môžem tak 
nazvať. Od októbra na tom pracujeme. Túto požiadavku o zalomenie, tú ani nemám 
napísanú, to povedala teraz pani Boroviaková na osobnom stretnutí. V podstate 
v októbri, keď si Gibalovci s Kováčovcami dali urobiť GP, tak cieľom bolo zachovať 
uličnú čiaru, nech je rovná, nech nejde do lomov. Teda tých 84 cm bolo vyčlenených 
akože pre nich, na kúpu. To bol GP z októbra. Pani Boroviaková si dala vyhotoviť GP 
v novembri. Kde bolo rešpektované, že tých 84 cm nenadobudne ona, ale Gibalovci. 
Od novembra je ten stav taký. Teraz prišla nová požiadavka, hoci ja mám na papieri 
nesúhlas s predajom. Je vraj vôľa to celé stiahnuť späť. Ten list s nesúhlasom. 
Musíme to teraz preveriť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nebolo by lepšie to stiahnuť? Teraz budeme 
rokovať hodinu o tom.  
 
JUDr. Pavol Papcun  – v júni nebude nič nové. Treba ich tlačiť, aby sa dohodli do 
štvrtka. A schváliť to vo štvrtok, aby sme mali hotovo. Ten GP, ktorý si robila 
Boroviaková počítal s 84 cm, ale zároveň vytyčoval pozemok, ktorý chce ona odkúpiť 
od mesta. Teraz by ten pozemok stiahla, len to chce posunúť. 
 
Radoslav Kellner – nepotrebujeme súhlas Boroviakovej. Pokiaľ nezasiahne, že sa 
zalomí ten pozemok, tak ja nevidím problém. Skúste spraviť nový GP. 
 



Ján Lorko – a tak by súhlasila? 
 
JUDr. Pavol Papcun  - predbežne áno. Nemám to definitívne.  
 
Ján Lorko – jedna aj druhá strana sa stretáva s poslancami. My ich navádzame na 
dohodu. Je to ťažké. Každý má tvrdú hlavu v tom. Určite je lepšie sa dohodnúť. 
Každopádne by sme nemali blokovať predaj a vysporiadanie parciel, ktoré sú vzadu. 
 
Miroslav Čurilla – keď by sa prerobil ten GP, tak to by bol kompromis, ktorý by mal 
vyhovovať všetkým. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - boli sme tam teraz s Maťom. Pani Gibalová povedala, že by 
súhlasila. Ale ešte sa chce o tom porozprávať s manželom a mali by volať. Pán 
Boroviak mi teraz povedal do telefónu, že súhlasí.  
 
Miroslav Čurilla – to zalomenie, to je celý nový GP. Ak by to doručili do štvrtku, tak 
sa to môže tak schváliť.  
 
JUDr. Pavol Papcun  - to by bolo úplne najlepšie, lebo do júna sa len rozhoria ďalšie 
susedské spory. Čo nás čaká, je že prídu na MZ, neviem či bude verejné, alebo 
neverejné, a bude prestrelka.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tak potom to, čo tu máte pripravené. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - ja sa pri tomto zdržím, a počkám, či sa dohodnú. 
 
Anna Kravecová – nič neodsúhlasujme, nechajme to na dohodu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dajte tam bod 2 Mestská rada nehlasovala. Za a) aj 
b). Ja si myslím, že sa nedohodnú do štvrtka. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - ja si myslím, že môžeme teraz schváliť aspoň tie zadné 
parcely. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký - vraciame sa naspäť do októbra, zbytočná debata. V tom 
geometrickom pláne tri veci spájajú. Odkúpenie pozemkov. Legalizáciu vlastných 
pozemkov a zdriadenie vecného bremena. Keď sa čokoľvek z toho rozsype, celé to sa 
to nedá použiť.  My teraz máme zmluvu s PVS, kde je citovaný ten GP. Keď sa urobí 
nový, bude to nanič. On je úradne overený, s pečiatkami. Nové číslo plánu, všetko 
odznova.  
 
JUDr. Pavol Papcun  - ale samotné zalomenie nebude mať vplyv na zriadenie vecného 
bremena?  
 
Mgr. Martin Drahomirecký  - kanál je zameraný v GP, ktorý teraz tu riešime. Keď 
pôjde to na kataster, tak geometrák musí zostať v platnosti, lebo aj to bremeno, 
zmluva je napísaná, ide na podpis pánovi primátorovi. Musím to riešiť s katastrom, že 
ako s tým naložíme.  
 
JUDr. Pavol Papcun  - možnosť tu je, že to schválime tak, ako to tu je a hotovo. 



Mgr. Martin Drahomirecký  - dobre, za návrh sa v MR nehlasovalo. Ideme k bodu 3. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 6 zdr 0 = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ schváliť zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, 
v lok. Levočská Dolina - časť parcely č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou 
cca 310 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Stanislava 
Galloviča, rod. Gallovič, nar. 16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 
01 Levoča, SR; za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom vypracovaným na 
náklady žiadateľa,  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 odvodnenia pozemkov a regulácie vody zo studničiek, 
nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo do potoka vo vlastníctve 
kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca 
časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov 
požiada žiadateľ príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a bude znášať 
poplatky s tým spojené. Mesto žiadateľovi poskytne súhlas s týmto vyňatím.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, 
v lok. Levočská Dolina - časť parcely č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou 
cca 165 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Stanislava 
Galloviča, rod. Gallovič, nar. 16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 
01 Levoča, SR; za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom vypracovaným na 
náklady žiadateľa,  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 odvodnenia pozemkov a regulácie vody zo studničiek, 
nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo do potoka vo vlastníctve 
kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca 
časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov 
požiada žiadateľ príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a bude znášať 
poplatky s tým spojené. Mesto žiadateľovi poskytne súhlas s týmto vyňatím.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
Radoslav Kellner – ten pán mi volal. Bol sa informovať, že keď postaví lešenie 
a zaberie verejné priestranstvo, koľko to bude stáť. Vyšlo mu lacnejšie to kúpiť, ako 
zaplatiť záber verejného priestranstva. Asi by sme mali pouvažovať o sadzbách za 
záber verejného priestranstva. Je v hradobnom systéme, má nárok na mesiac zadarmo.  



 
Ján Lorko – predpokladám, že ten záber priestranstva tam bude veľmi dlhý. Preto asi 
mu vychádza tá sadzba príliš vysoká. 
JUDr. Pavol Papcun – sme povinní ako vlastník susedného pozemku mu umožniť 
starostlivosť o svoj majetok. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a keď to kúpi, tak spraví plot na hranicu chodníka. 
Teraz je otázne, keď sú tam siete Martin, aké siete tam idú. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – vodovod a elektrický kábel, 22 kW.  
 
Radoslav Kellner - ide tam vysoké napätie, telekomunikačný kábel a minulý rok tam 
pribudol Orange kábel. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tak potom asi ťažko. Správcovia sietí budú 
súhlasiť? 
 
Radoslav Kellner – správcom je to jedno.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aj tak im to bude jedno, keď si to oplotí? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – až kým nedôjde k poruche. Keby tam chcel niečo stavať 
musí poslať žiadosť o vyjadrenie správcov.  
 
Anna Kravecová – kopu ľudí chcelo právne odstrániť elektrický stĺp zo svojich 
záhrad, a nedovolili im to. Menili stĺpy a všetky ostali tak ako sú. 
 
Ján Lorko – ani bod 5 nie je celkom fajn riešenie. Lebo kedy on si pozdĺž svojho 
pozemku žiadal, ale potom príjazdovú cestu celú. Vznikne tam nezmyselný kútik, je 
to pri frekventovanej ceste, bude sa tam hromadiť neporiadok.  
 
Anna Kravecová – bude si to chcieť oplotiť okolo chodníka. 
 
Radoslav Kellner – s vecným bremenom tam v živote nepostaví žiadnu stavbu. Ale 
vôbec nevidím dôvod načo mu to je. Je to zložitejšia stavba, to za mesiac neurobí. 
Nech si dá žiadosť, dáme mu to na rok bezplatne.  
 
Miroslav Čurilla – on to ani za rok neurobí, a my musíme mať časový regulátor, aby 
to spravil za určitú dobu. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – preto sú tie sadzby „motivačné“, aby tieto stavby trvali 
čo najkratšie. 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 4 zdr 2  = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ schváliť predaj pozemku v lok. Nová ulica, k. ú. Levoča, 
parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou 206 m2 pre Mgr. art. Martina Kukuru, 



rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6 Sp. Nová Ves, v celosti, za 
kúpnu cenu 30 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 pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku 
parc. č. KN-C 449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. 
č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na 
požadovanom pozemku je zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka  
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 4 zdr 2 = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ schváliť zámer predať pozemok v lok. Nová ulica k.ú. 
Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) 
podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady, 
pre Mgr. art. Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 
878/6 Sp. Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 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 pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve susedstve pozemku parc. č. KN-C 449/1 a staticky 
narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 
449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj 
prístup k jeho pozemku.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
Anna Kravecová – radšej sa prikláňam k tomu, dať vypracovať PD a zriadiť presne 
taký pás, ako je teraz. Už teraz, keď som sa prechádzala po sídlisku a tie dve nové 
bytovky sú tam. Neviem si predstaviť parkovanie. Je to tam nasekané. Budeme 
potrebovať riešiť garáže na sídlisku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  Hanka áno, ale nie tam. Hľadajme iné pozemky, 
ale nie tam. Tam nám to nevyrieši situáciu. 
 
Radoslav Kellner – ak ten pozemok nepredáme im, tak tam to nie je využiteľné inak. 
Stavať garáže nevyrieši situáciu.  
 
Miroslav Čurilla – ale 80% áut nie je v garáži.  
 
Anna Kravecová – stačilo, že na dvojke sa robili tie úpravy a nebolo ani jedno auto.  
 
Miroslav Čurilla -  a kde boli? Neboli v garážach. Primátor preto hovorí, že v tej 
lokalite to nejde. Kriminalita sa zmenila. Ľudia tak spohodlneli, a parkujú krížom 
krážom.  
 
Radoslav Kellner – ďalšie garáže budú tak drahé, že do toho nikto nepôjde. Predať im 
to tak, aby spravili sanáciu toho svahu. 
 



JUDr. Pavol Papcun – územný plán to dovoľuje odpredať? V majetkovej komisii bolo 
povedané, že nie. Preto aj to stanovisko bolo také, že je to v rozpore s územným 
plánom. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – tu sú tieto existujúce garáže. Tu už je to určené, ako 
zeleň. Tým, že by sa to posunulo ešte ďalej. Nie je to vec, ktorá by bola zásadne 
v rozpore so záujmami mesta. Ale jednoducho ide o účel. Je to určené na výstavbu 
garáží. V tých prílepkoch sa nebude dať parkovať. Bude to používané úplne inak.  
 
Miroslav Čurilla – časť tých garáží slúži na podnikanie. Nie je tam priestor na 
inkubátor.  
 
Radoslav Kellner – za garáž je vyššia daň, ktorá sa blíži k podnikateľskej dani. 
 
Miroslav Čurilla – áno. Garáže budú ešte vyššie postihnuté. Budeme musieť. Politika 
EÚ je taká, že patríme ku krajinám, kde daň z nehnuteľnosti je veľmi nízka. Ono sa to 
zvýši, už to dlho nepotrvá. 
 
Radoslav Kellner – daň za podnikateľský priestor a za garáž je zhruba na rovnakej 
úrovni, to som chcel povedať. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – to by tie garáže museli byť skolaudované. Jeden zo 
žiadateľov má 9 garáží, z toho 7 neskolaudovaných. 
 
Anna Kravecová – tak potom stavebný úrad nekoná. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ako ho donútia skolaudovať? 
 
Radoslav Kellner – napr. tak že neskolaudovaná stavba bude mať 3x vyššiu daň, ako 
skolaudovaná. 
 
Ján Lorko – ale stavebné parcely sú o dosť viac zdaňované.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – stavebné pozemky sú viac zdaňované. Tam je vysoká daň. 
 
Miroslav Čurilla – keď nemáš skolaudovanú garáž, tak platí viac ako za skolaudovanú 
garáž. 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 1 zdr 4 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – 
ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-
C 2868/74) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné 
náklady, pre Jána Barbuša, Ulica Viktora Greschika č 4, Levoča, v celosti, za kúpnu 
cenu 20 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 pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 
2868/74, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej 
garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 1 zdr 4 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – 
ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži postavených na pozemkoch parc. č. 
KN-C 2868/76 a parc. č. KN-C 2868/77) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Štefana Švancára, Ulica Jána 
Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 pozemok sa 
nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/76, na ktorom je 
postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa a pozemku parc. č. KN-C 2686/77, 
na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve  Michala Redaja, pričom žiadateľ 
má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím 
si zväčší manipulačný priestor  garáže.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 1 zdr 4  = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – 
ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-
C 2868/75) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné 
náklady, pre Jána Babeja, Ulica Jána Francisciho č. 26, Levoča, v celosti, za kúpnu 
cenu 20 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 pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 
2868/75, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej 
garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 1 zdr 4  = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – 



ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži postavených na pozemkoch parc. č. 
KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2868/73) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Rudolfa Perscheho, Rozvoj č 5, Levoča, 
v celosti, za kúpnu cenu 20 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 pozemok sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve pozemkov parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2686/73, na ktorých sú 
postavené stavby garáží vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti 
cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší 
manipulačný priestor garáže.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tam keď pôjde terasa, očakávajte už teraz petíciu 
tam žijúcich ľudí. Už teraz máme sťažností až až. 
 
JUDr. Pavol Papcun - so schodami komisia súhlasí, treba vysporiadať pozemok pod 
schodami. 
 
Miroslav Čurilla – celý objekt majú kúpený? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – objekt je v podielovom vlastníctve pani Závackej a pani 
Holubovej. Objekt stavebne oddelili. Zamurovali tam priečky, každá chodí z inej 
strany. Jeden vchod tu a druhý tu. Kolegyňa mi poslala fotky, doplním ich do MZ. 
 
Miroslav Čurilla – pani Závacká tam čo robí? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – neviem. Rozdelili objekt na dve polovice. Preto 
majetková komisia mala dobrú poznámku, že prečo im nedáme aj tie schody do 
podielového vlastníctva. 
 
Radoslav Kellner – škoda, že to nie je žiadosť na odstránenie stavby, bol by som 
hneď za. Neviem si predstaviť toto využitie, ako to bude fungovať. Riešili nejaké 
stavebné povolenie, keď tam boli robené stavebné práce? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – riešili. 
 
Radoslav Kellner – zateplená drevená stavba polystyrénom, to mi nejako neladí so 
stavebným zákonom.  
 
Anna Kravecová – mňa oslovil pán Lacko. Vie, že som bola proti cirkusu, čo robia 
rómovia v umývárke. Sľuboval, že to bude iné, že on má strážnu službu, že to bude do 
9. večer. Čo bude dnu, je jeho problém, ale čo sa bude robiť vonku, to si neviem 
predstaviť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – strážnu službu myslel našich MOPs? 
 
Anna Kravecová – ja neviem. Že si platí svoju strážnu službu. 



 
Ján Lorko – poprosil by som, aby sa to aj zo stavebného úradu preverilo. Nevidím tam 
žiadne parkovacie miesta. Ostatné parcely sú naše. Ak by chceli použiť parkovacie 
miesta, ktoré sú mestské. Je to neprípustné. Máme málo parkovacích miest. Aby ich 
niekto používal na parkovanie pri pizzerii. Nezdá sa mi to košér. 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  3 proti 0 zdr 3 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť predaj nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča 
a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2 a 
pozemok označený novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou  4 m2,  ktoré 
boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 
24.3.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym (ďalej len „GP č. 8/2021“), od pozemku 
parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2, pre Janu Holubovú, rod. 
Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za kúpnu 
cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že novooznačené pozemky sú zastavané 
stavbou schodísk do objektu súp. č. 833, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 
2890/11 vo vlastníctve  nadobúdateľa  v podiele ½-ica.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti 5 zdr 1 = NEODPORÚČA 
  

MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 
2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. 
pl., s výmerou cca 18 m2, podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť 
na vlastné náklady, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  
Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, 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 sa 
nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je 
postavená stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a kúpu pozemkov si rozšíri 
žiadateľ svoju  prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady zrealizuje 
terasu na posedenie a konzumáciu pizze.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti 4 zdr 2 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom 
nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 
2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. 
pl., s výmerou cca 18 m2, podľa situácie, ktorý vyhotovil geodet Ľudovít Muránsky, 
pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom Slavkovská ulica č. 18, 



Levoča, v celosti, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, v súlade s ustanovením § 
9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená 
stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a prenájmom pozemkov si rozšíri svoju  
prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady žiadateľ zrealizuje terasu na 
posedenie a konzumáciu pizze.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu 
nehnuteľností v lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča, t.j.:  
- pozemok parc. č. KN-C 7228/53 – zast. pl., s výmerou 21 m2, ktorého vlastníkmi sú 
Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 
13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča, v celosti za 
-  pozemok parc. č. KN-C 3726/8 – ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemok parc. č. KN-
C 3717/26 – zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorých  vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 
00329321, v celosti; 
po zámene pozemkov vlastníkom pozemku  parc. č. KN-C 7228/53, v celosti sa stane 
Mesto Levoča, IČO: 00329321 a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3726/8 
a pozemku parc. č. KN-C 3717/26, v celosti sa stane Maroš Bango, rod. Bango, nar. 
30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. 
Lúky č. 3333/63, Levoča, rozdiel vo výmere Maroš Bango a manž. Ivana  doplatia vo 
výške 10 eur/m2, 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 Mesta Levoča je zastavaný stavbou garáže s 
bytovou nadstavbou a oplotením. Pozemok vo vlastníctve Maroša Banga a manž. 
Ivany z časti slúži ako komunikácia a v budúcnosti s možnosťou  jej rozšírenia.   
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
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 Aleny Kokyovej, 
rod. Kočková, nar. 16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 1671/42, 054 01 
Levoča, 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 – použitej 
strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: 
TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 
18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.   
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 



UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  5 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; 
farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2400 ks; Románska 12 hrebeňová 38 ks 
pre Alenu Kokyovú, rod. Kočkovú, nar. 16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 
1671/42, 054 01 Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 
243,80 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.   
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy PaedDr. Stanislava 
Suchého, rod. Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 1368/22, 054 01 
Levoča, 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 – použitej 
strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: 
TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 
18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.   
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; 
farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2 880 ks; Románska 12 hrebeňová 60 ks 
pre  PaedDr. Stanislava Suchého, rod. Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri 
prameni 1368/22, 054 01 Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu 
celkom 294 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.   
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
 



UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Odňatie majetku zo 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 s účinnosťou od 01.05.2021 
odňatie správy majetku v k. ú. Levoča dlhodobý hmotný majetok: 
- inv. č. 1-801-6 – Chata – Lev. Dolina, v obstarávacej cene 22 037,44 eur; precenenie 
2 857,95 eur; oprávky 16 939,79 eur, v zostatkovej cene 7 955,60 eur;  
- inv. č. 2-832-1 – Vodná nádrž – v obstarávacej cene 127 327,42 eur; oprávky 
94 987,93 eur, v zostatkovej cene 32 339,49 eur; 
zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Centra voľného času OLYMP, 
Francisciho 635/10, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 
4 551,14 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu 
majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2 
spolu v obstarávacej cene 6 352,59 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, 
Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, spolu v obstarávacej cene 20 087,78 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu 
majetku mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 
podľa prílohy č. 3, spolu v obstarávacej cene 8 249,72 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča 
podľa prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 13 812,62 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 37 768,87 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie 
a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Základnej umeleckej školy Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 6, spolu v obstarávacej cene 
9 053,93 eur.   
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vecné bremená 

Hl. za  5 proti 1 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou ,,RODINNÝ DOM Levočské Lúky, 
č. parc. 3777/74 a 3777/75“ 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 Antonom Horváthom, rod. Horváth, nar. 18.02.1976 a manž. Ingrid 
Horváthovou, rod. Pechová, nar. 25.11.1979, obaja trvale bytom Levočské Lúky 3267/26, 
054 01 Levoča, SR ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena za týchto podstatných 
obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len 
„Zmluva“): 
a) budúci oprávnení z vecného bremena zrealizujú v súvislosti so stavbou ,,RODINNÝ 

DOM Levočské Lúky, č. parc. 3777/74 a 3777/75“ na vlastné náklady na pozemkoch vo 



vlastníctve mesta Levoča nachádzajúcich  sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočské Lúky: parc. č. KN-C 3777/5 – záhrada, s výmerou 349 m2, t. č.zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a parc. č. KN-E 3777/1 – orná pôda, 
s výmerou 18 728 m2, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 
stavebné objekty:  
 splašková kanalizačná prípojka; 
 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom 
projex, so sídlom ul. Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, 
zodpovedným projektantom, Ing. Mojmírom Begánom, autorizovaným stavebným 
inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1); 
 prístupová komunikácia; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúci oprávnení z vecného bremena zabezpečia na 
vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na 
umiestnenie týchto stavebných objektov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručia 
ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúcich oprávnených z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému 
z vecného bremena spoločne a nerozdielne zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, 
ak porušia záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky: parc. č. KN-C 3777/5 – záhrada, 
s výmerou 349 m2, t. č.zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a parc. č. 
KN-E 3777/1 – orná pôda, s výmerou 18 728 m2 , t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 4376 („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie stavebných objektov: 
 splašková kanalizačná prípojka; 
 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom 
projex, so sídlom ul. Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, 
zodpovedným projektantom, Ing. Mojmírom Begánom, autorizovaným stavebným 
inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1);  
 prístupová komunikácia; 

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb 
na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnených vecného bremena alebo nimi 
poverených osôb cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách  stavebných objektov; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi 
povereným osobám vo výkone ich práv z vecného bremena; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného 
bremena; rozsah vecného bremena bude zahŕňať aj ochranné pásmo inžinierskej stavby 
v zmysle osobitných právnych predpisov; 

g) vecné bremeno bude zriadené in rem v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností  
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: pozemku 
parc. č. KN-C 3777/74 – ost.pl., s výmerou 407 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3777/75 – 
ost. pl., s výmerou 382 m2; 

h) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo 
dňa  schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;   

i) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
j) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne 

dotknutého pozemku; 



v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.   
T: 31.10.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
Miroslav Čurilla – nemôžeme každý mesiac to meniť. 
 
Radoslav Kellner – vychádzam z toho, že každý z nás niekde býva a nikto z nás za to 
bremeno neplatil. Prečo by sme mali teraz ľudí zaťažovať takými vecami. 
 
JUDr. Pavol Papcun – súhlasím. Ale už sa nám to stalo, doslova na jednom 
zastupiteľstve. Jeden platil záber a druhý neplatil. Ťažko sa to potom vysvetľuje. Ak 
sa pripraví záber vo vzťahu k rodinným domom, môžeme si to zobrať, pripravíme do 
júna zmenu zásad. 
 
Ján Lorko – poprosím Martin, je to v svahu? Trošku rozlišujem. Po pár rokoch 
prekopávky sadnú. Kto to opraví? Mesto. Na čie náklady? Mesto to na svoje náklady 
musí vyspravovať. Pri tom vecnom bremene je potrebné aj na toto myslieť.  
 
Radoslav Kellner – toto rieši pán Jablonovský, má páky na to, aby tých ľudí aj po 
troch rokoch donútil opraviť to. Riešili sme minule aj napr. Levočské Lúky, že ľudia 
nemajú pripojenie na vodu.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – tam je 80% pripojených.  
 
Radoslav Kellner – nám to bolo prezentované, že väčšina je nepripojených.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – nie, ja som to prezentoval, že väčšina je pripojených práve. 
Tam bol väčší problém s kanálom, v jednej časti. 
 
Radoslav Kellner – buďme sa radi, že si niekto ide napojiť vodu.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – za vodu, ktorá pretečie vodomerom treba platiť, a za 
vodu z výtokového stojana nie. To je vyslovene finančná záležitosť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  sú takí, ktorí nechcú za vodu platiť a tí ju majú 
grátis. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ten kto chce mať vodu ju má. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – toto bolo riešené pred rokmi, aj sme to skúšali odstaviť. A dali 
sme tam cisternu a dve cisterny stáli toľko, ako celoročný výtokový stojan. To bolo 
v súvislosti, že to poškodili. Veľmi rýchlo nám to vodárne zúčtovali. Neviem 
povedať, kto je ako napojený. Väčšina je zapojených. 
 
Radoslav Kellner – záujem samosprávy je, aby každý mal vodovodnú a kanalizačnú 
prípojku. Treba urobiť všetko preto, aby si to zriadili. Má tam záber 300 m2. 4500 
eur. Tú vodu si asi nikdy nezapojí a máme ďalšieho, čo bude fungovať na vypúštanie 
septiku len tak a na vodu z centrálneho odberu.  
 



Mgr. Martin Drahomirecký – preto my sme dali ako majetkové oddelenie návrh na to 
b), aby to MZ zhodnotilo aj vzhľadom na to, aká to je lokalita. Bremeno mohlo byť za 
5 eur napr. a bolo by to podstatne menej, ako za 15. Dôjde k paradoxu, že pán Rušin 
na minulom MZ mal schválené bezodplatné vecné bremeno, ako developer 4 
stavebných pozemkov. A tento pán Horváth teraz bude platiť 4500 eur. Nonsens 
podľa mňa.  
 
JUDr. Pavol Papcun – pán Gaduš mal odplatné, pán Rušin bezodplatné. Začínam mať 
taký pocit, že kto si to vylobuje, ten bude mať bezodplatné. Proste to zjednoťme. Nie 
je to v súlade so zásadami. Keď mu to nesúri, nech počká do júna a budeme mať 
jednotné zásady. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – konkrétne tento dom. Je to rovina, v línii to ide Komunitného 
centra, materskej školy. Je tam eminentný záujem pripojiť sa na všetky siete. Ako na 
elektrinu, na plyn, tak aj na vodu.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  zásady treba prerobiť v časti, čo sa týka rodinných 
domov. Nech to je jednotné tam. Nebudete ani Vy musieť varianty chystať. Áno, za 
menej. Nie. Bude to v zásadách stanovené bezodplatne napr. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – na komisii to zarezonovalo. Tento pozemok je mestský. 
Hneď vedľa pozemok. Dal by sa na niečo využiť, ale už cez neho pôjdu siete 
a ochranné pásma. Tam reálne dochádza k znižovaniu hodnoty mestského majetku. 
A práve to má kompenzovať ten poplatok za vecné bremeno.  
 
Radoslav Kellner - rozumné je regulovať, kde má ísť tá sieť. Akú rúru použiť, napr. 
63 vodovodné potrubie. Znalec by narátal Tvoj pozemok s vyššou hodnotou, lebo je 
tam už voda. Namiesto toho, aby ste spravili 10 strán uznesení, dobre naformulujte to, 
čo majú spraviť. A čo minimálne musí spraviť. A tým by sa mestský majetok 
zhodnotil, aj viac ako o 4500 eur. A bol by aj on spokojný, aj mesto. 
 
JUDr. Pavol Papcun – dať to rodinným domom bezodplatne je jedna stránka mince. 
Druhá stránka mince je tá, že treba trasovať tie zásahy tak, aby čo najmenej zasiahli 
do pozemkov. Aby neznehodnocovali tie pozemky.  
 
Radoslav Kellner – ozaj, bude si teraz robiť kanál, vodu. Nadiktujme mu také 
podmienky, aby zhodnotil naše pozemky za jeho peniaze. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ale keď on bude vlastníkom elektrickej prípojky, tak je 
z toho nič, lebo Ti nedovolí sa napojiť. Zásady nemôžu ošetrovať každý jeden prípad. 
Zásady musia byť čo najvšeobecnejšie a čo najjednoduchšie. Preto je tam teraz 
napísané, že ak je to vo verejnom záujme, alebo sa prispeje významným spôsobom 
k rozvoju mesta, dá sa schváliť lacnejšie, alebo bezodplatne. Ak nie, ide sa za 15 eur. 
Preto aj žiadosť pána Rušina. Bola to výstavba rodinných domov? Podľa mňa nie. Bol 
to čisto developerský projekt. Aj na komisii to odznelo. On si tie prípojky dá zaplatiť 
ľuďmi, čo kúpia pozemok. On ušetril na bremene, ale kúpna cena sa pre ľudí nezníži. 
Len sme mu zvýšili zisk, lebo ušetril. Ale tým ľuďom sme nijako nepomohli.  
 



JUDr. Pavol Papcun – a hlavne je to v rozpore so zásadami, lebo nám to nijako 
neprispeje k rozvoju mesta. Zmeňme tie zásady, aby sme to nelámali na kolene každé 
MZ. 
 
Radoslav Kellner – zaveďme poplatok za rozvoj, tak ako to majú iné mestá.   
 
JUDr. Pavol Papcun – neviem o tom, že by sa platil z rodinných domov ten poplatok. 
 
Radoslav Kellner – z každej jednej stavby. A sú to riadne sadzby. Za rodinný dom 
vyjde 7000 eur.  
 
JUDr. Pavol Papcun – myslím, že radšej naozaj zjednotiť dane.  
 
Radoslav Kellner – ale to bude naozaj za rozvoj. Pretože niekto má tú výhodu, že pred 
jeho domom ide plyn, a niekto to musí ťahať 100 m. A nemôže za to, že niekto 
niekedy niečo spravil. Mesto na svoje náklady. PVS, vtedy ešte štátna firma.. 
 
JUDr. Pavol Papcun – dajme mu to bezodplatne, zmeňme zásady a nelámme to na 
kolene. 
 
Ján Lorko – alebo spravme rovno aj prípojku na ten náš pozemok a dajme to na 
predaj.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na ten jeden, či dva sú tam? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – jeden. Dva sú Horváthove. Jeden je mestský. 
 
Radoslav Kellner – ja si myslím, že kľudne mu môžeme dať do podmienok, že bude 
musieť to byť potrubie dimenzované na ďalšie prípojky. A vyhneme sa ďalším 
kopaniam do budúcna a zhodnotíme si svoj pozemok.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poďme ďalej, lebo tu budeme filozofovať. Už sme 
to odsúhlasili. Dohodli sme sa, že zásady treba zmeniť.  
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vecné bremená 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0    
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Probstnerova, M. 
R. Štefánika – úprava NN vedenia“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice 
ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako 
povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Levoča, v lok. ul. Probstnerova cesta a M. R. Štefánika v Levoči: 
- parc. č. KN-C 1074/14 – zast. pl. a nádv., s výmerou     273 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1074/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou     131 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1075      – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 524 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1119/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 999 m2 ; 



- parc. č. KN-C 1475      – zast. pl. a nádv., s výmerou  2 133 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1477/3   – ost. pl.,                s výmerou      47 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1492/1   – ost. pl.,                s výmerou 25 079 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1602      – ost. pl.,                s výmerou     614 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1608/1   – ost. pl.,                s výmerou 22 333 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-E 7093      – zast. pl. a nádv., s výmerou       87 m2 ; 
- parc. č. KN-E 7098      – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 678 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-C 1076      – zast. pl. a nádv., s výmerou      76 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1079/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 727 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebného objektu: SO 01 Nové elektrické 
vedenia v rozsahu podľa geometrického plánu č. 493/2020 vyhotoveného dňa 
12.10.2020 spoločnosťou GEODETING s. r. o., so sídlom Barčianska 66, 040 17 
Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebného objektu; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone 
jeho práv z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike 
v platnom znení, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
-  o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Vecné bremená 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou: „Technická infraštruktúra 
Levoča – Levočská Dolina“ uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného 
bremena zo dňa 18.01.2021, uzatvorenej medzi Mestom Levoča, IČO: 00329321 ako 
povinným z vecného bremena a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., so 
sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 36 485 250 ako oprávneným 
z vecného bremena, predmetom ktorého je nahradenie pôvodných ustanovení zmluvy 
v tomto rozsahu: 
 Článok I, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 

1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností 
v katastrálnom území Levoča, obec Levoča, okres Levoča 

a) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 
1 nasledovne: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6833/1    21 091 Ostatná plocha 
KN-C 6833/4          53 Ostatná plocha 
KN-C 6834/1        252 Ostatná plocha 
KN-C 7195/2        197 Ostatná plocha 
KN-C 8731        497 Ostatná plocha 
KN-C 8732        427 Ostatná plocha 
KN-C 6916/1    13170 Ostatná plocha 
KN-C 6916/36       474 Ostatná plocha 



b) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 
7116 nasledovne: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6916/26       1248 Ostatná plocha 
KN-C 6916/27       3035 Ostatná plocha 
c) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 

4376 nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6895       710 Orná pôda 

 Článok II, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 
1) Povinný z vecného bremena touto zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného 

z vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Levoča špecifikovaných 
v bode I ods. 1) písm. a) a b) tejto zmluvy vecné bremeno v rozsahu, ktorý je 
vymedzený v geometrickom pláne číslo 109/2020 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch KN-E 
6895, KN-C 6916/1, 8732, 8731, 6916/26, 6916/36, 6833/4, 6833/1, 7195/2, 
6834/1 (ďalej len „geometrický plán číslo 109/2020“) vyhotovenom dňa 
21.10.2020 spoločnosťou Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 
IČO: 31 69 35 98, úradne overenom Okresným úradom Levoča, katastrálny 
odbor 12.11.2020 pod číslom G1 – 361/20 a na parcele KN-C 6916/27, druh 
pozemku: ostatná plocha o výmere 3035 m2 vecné bremeno v nevyhnutnom 
rozsahu, nezaťažujúcom povinného z vecného bremena nad nevyhnutnú mieru. 
(ďalej v texte len „zaťažené pozemky“). 

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 
1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení 
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ zrušiť Uznesenie č. 13 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči, konaného dňa 25.2.2021, ktorým bol schválený predaj pozemku v lok. 
Poľná ulica, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2815/8 – 
zast. pl., s výmerou 138 m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 
33981302-90/2020, vyhotoveného dňa 1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej 
len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 
m2, pre Jozefa Kočka, rod. Kočko, nar. 18.12.1973, bytom Nad tehelňou č. 1457/29, 
Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 pozemok sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN-C 2830/1,  na ktorom je postavený 
rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, Levoča, ktorých žiadateľ je 
výlučným vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si rozšíri záhradu a zrealizuje 
nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok  nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď sa budú meniť zásady, treba pošpekulovať nad 
tým, aby sme jedny a tie isté veci nepreberali dookola na každom MZ. Ja chápem na 
druhej strane, že ľudia nad vecami rozmýšľajú, tak dajme tam 6 mesačnú lehotu 
a hotovo. Vidím, že sa točíme v majetkových veciach a každé dva mesiace sa 
prejednáva cca to isté. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – to tak v minulosti aj bolo. Dobre. 
 
JUDr. Pavol Papcun – som členom Urban Belltower, nebudem hlasovať. 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  5 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom 
nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí objektu, súp. č. 2, parc.č.  KN-C 
7, miestnosť pod vežou (zvonica), na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre 
Urban BellTower, občianske združenie, so sídlom Ružová ulica 119/29, 054 01 
Levoča, IČO: 53013026, na účel prevádzkovania výstavy streetartového umenia 
a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí, s celkovou výmerou 
40,18 m2 za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 
eur/m2/rok, na dobu určitú od 15.06.2021 do 15.09.2021, v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 
14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, ktorý 
je určený svojím charakterom na charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, 
zdravotné a športové účely prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským 
zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie 
výstav a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí. 
T: 15.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
JUDr. Pavol Papcun  - netýka sa to už existujúcich zmlúv? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – nie. Tam sa musíme jedine dohodnúť. 
 
Ján Lorko - koľko máme príjem z HPZ? Tam splácame nejaký úver, či už je to 
splatené? 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – tento rok končíme. 
 
Ján Lorko – to euro ste sa rozhodli prečo. Prečo nie viac? 
 
JUDr. Pavol Papcun – aj euro je socialistická cena. Berme to tak, aspoň ja to tak 
beriem. Je to komparatívna výhoda. Nemôžeme tie pozemky predať. Na zvýšenie 
nájmu na euro je priestor, keď to Schulle je ochotné platiť, tak prečo nie. Na dobu 
viazanosti musia ísť do nájmu. To je ešte 9 rokov. 
 
Ján Lorko – išlo mi o to, nejako vyčísliť, či ten výsledok je nejaký plusový? Alebo či 
sme tam v strate. 
 



Miroslav Čurilla – na hranici. Skôr v strate ako v zisku. Zaväzujeme sa k určitým 
službám. Výhoda, ak by bol aktuálny investor s ktorým rokujeme, nevyberal si 
pozemok, berie celú plochu. 
 
Ján Lorko – aspoň na tú nulu sa dostať. To by každého potešilo.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – nájomné z pozemkov je zlomok. Gro príjmov tvorí 
administratívny priestor a haly. 
 
JUDr. Pavol Papcun – oni ho budú chcieť kúpiť ten areál. Možno by stálo za 
zváženie, po skončení viazanosti, či im ten park rovno nedať a nech sa o neho starajú, 
aj ho spravujú ako celok. Treba to potom domyslieť s výrobnou halou, ktorá je naša.  
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zmena Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení (ďalej len „Zásady“), predmetom ktorej je úprava 
Článku 22, ods. 7 Zásad z tohto znenia: 

Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom 
vytvorenia  pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 0,60 eur/m2/rok. 

na toto znenie: 

Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom 
vytvorenia  pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 1,00 eur/m2/rok. 

Ostatné ustanovenia Zásad sa nemenia 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predĺženie termínu uznesenia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol 
schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 
3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 , oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. 
KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1   pre p. 
Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské Lúky 
1133/49, 05401 Levoča, SR do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predĺženie termínu uznesenia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 9. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 19.09.2019, ktorým bol 
schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 
3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. 
KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1   pre Annu 
Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 
054 01 Levoča, SR a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale 
bytom Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, SR do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Predĺženie termínu uznesenia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 15 z 21. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26.11.2020, ktorým 
bolo schválené v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča ako 
budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, 
a. s. ako budúcim oprávneným z vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre 
pripojenie elektrotransformátorovej stanice na pozemku parc. č. KN-C 7119 a KN-C 
7118/1 a elektrotransformátorovej stanice na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 do 
31.12.2021. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Pridelenie bytu 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 4, 
nachádzajúci sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 51 na adrese Námestie 
Majstra Pavla č. 51 v Levoči pre p. Mareka Bučka, nar. 24.09.1976, trvale bytom 
Levoča, na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po oprave bytu a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 

4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane 
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 
mesta; Záverečný účet mesta za rok 2020 



Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
Miroslav Dunčko – svadby sa rušili, či presúvali? 
 
JUDr. Zuzana Kamenická – väčšina záujemcov sa rozhodlo presunúť termíny. Ak ale 
svadba nemohla byť realizovaná, vrátili sme im zálohu. Zatiaľ máme naplánované 
svadby, ale aj tie sa už začínajú posúvať s termínmi. 
 
Anna Kravecová - v akom stave je galéria, či bude ďalej fungovať, či sa rozmýšľa 
o zániku?  
 
JUDr. Zuzana Kamenická – z našej strany určite nepomýšľame o zatvorení. Akonáhle 
sa uvoľnia opatrenia, máme naplánované aktivity. 
 
JUDr. Pavol Papcun – chcem sa opýtať na bližšiu štruktúru prebytku rozpočtu. Z čoho 
sa nám ten prebytok skladá. Mám na mysli 1 368 151, 55 eur. To som sa nedočítal, 
z čoho je vyskladaný. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – štruktúru prebytku nikdy nezverejňujeme. Ani ju nerobíme. 
Ale skladá sa z príjmu z predaja majetku, z príjmu zo štátneho rozpočtu a zbytok je 
z prebytku bežného hospodárenia.  
 
JUDr. Pavol Papcun – čiže prebytok bežného rozpočtu je koľko za rok 2020?  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ten rozdiel. Viem to pripraviť. 
 
JUDr. Pavol Papcun – tu vyššie čítam údaj 160 tisíc eur. To je schopnosť bežného 
rozpočtu kryť kapitálové výdavky.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – to je krytie kapitálových výdavkov, to je úplne iné. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ide mi o to, dopracovať sa k sume prebytku bežného rozpočtu. 
Lebo predpokladám, že tá suma bude pekná.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – je to slušná suma, vzhľadom na to, aký ten rok bol.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  koľko ste tam mali? 1 368 151, 55 eur. Mne to 
vychádza. 1 386 150 – 475 000 – 388 700 = 522 450 eur.  
 
JUDr. Pavol Papcun – čo je v tom ešte. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – základ tvorí rozdiel medzi rozpočtom príjmov a výdavkov 
bežných. 
 
JUDr. Pavol Papcun – keď pozerám na vývoj podielových daní, tak oproti príjmom, 
čo sme narozpočtovali, bol ten príjem o 500 tisíc vyšší. Rast podieloviek mierne 
klesol oproti roku 2019, ale oproti rozpočtu sme vybrali o pol milióna viac. A hlavne 
došlo k zmene rozpočtu, kde sme v máji ubrali asi 400 tisíc. To sa pekne prejavilo.  



 
Mgr. Ľuboš Kamenický – to nám veľmi pomohlo. To bolo zásadné. 
 
JUDr. Pavol Papcun – tak sa zdá, že minulý rok kríza neprišla ešte. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – horšie to bude tento rok. 
 
JUDr. Pavol Papcun – keď pozerám správy zo ZMOSu. Relatívne to celkom nabieha. 
 
Miroslav Čurilla – nárast v posledných rokoch bol veľmi silný. Medziročný nárast bol 
cca 700-800 tisíc.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ťažko predigovať, aký bude vývoj. Stále upozorňujem, nie 
sú problematické prvé dva tri roky krízy. Ale ten prvý rok po. Keby už vyčerpáme 
všetky vnútorné možnosti, ktoré máme. Keď prestane platiť výnimka zo zákona 
o rozpočtových pravidlách. Toto nás ešte len čaká.  
 
Ján Lorko – tabuľka 14 kapitálových výdavkov. Mám pocit, že sme príliš ubehli 
úverovým krytím kapitálových výdavkov. 37,22 % je privysoké číslo. Investície 
samozrejme boli vyššie.   
 
Miroslav Čurilla – celý materiál, rozbory, to je hrozne zložité. Vniknúť celkom do 
tejto problematiky aj pre hociktorého poslanca je zložité. Celý systém je tak 
popreplietaný. V úverovej zaťaženosti máme veľa projektov, ktoré máme refundačne. 
Musíme ich kryť. Zober si Levočskú dolinu, alebo Žabiu cestu. 1 800 000 eur. Ťažko 
je úplne objektívne hodnotiť, veľa vecí je refundačných. Posledné dva roky sú 
nastavené tak, že ideme do investícií, ktoré sú kryté. Príklad jeden projekt, ktorý sme 
šli takým spôsobom boli investície k pozemkom. Už sme u konca. Možno už 
v júnovom MZ si urobíme účet celého projektu. Nebol vyčerpaný úver 500 tisíc, ale 
menej a teraz sa už vracia v celom rozsahu. Začíname to už veľmi cítiť aj na úrade. 
Má to súvis aj s výkonom pri realizácii. Chcem polopate zvýrazniť. Je pokles bežných 
príjmov. Okolo 240 tisíc. Klesli nám príjmy. Úsporu sme dokázali urobiť. V máji sme 
prijali reštrikčné opatrenia. Nechcem prechádzať do nového roku. Ale čo sa týka 
úradu, tak to pri týchto objemoch nám to nevydrží. Budeme musieť posilniť niektoré 
oddelenie, lebo sa dostávame do situácií, že aj pri moblizácií všetkých síl, nestíhame. 
Problém je stav, čo sa týka pohľadávok. Peniaze nám utekajú. Je časť obyvateľov, 
ktorí sa fakt dostali do platobnej neschopnosti. Nemôžu si plniť záväzky, ale tiež to 
budeme musieť riešiť. Bolo tu ešte spomenuté. Generujeme malý rozdiel 
prostriedkov, aby sme z prebytku hospodárenia mohli riešiť investície. To je pravda. 
Je to špecifikum nášho mesta. Miestne dane, miestne poplatky. Ani nie tak štát, ako 
EÚ upozorňuje na dane. Pripravuje sa legislatíva, ktorá by to mala riešiť. Je to naša 
slabá stránka, vlastné príjmy máme pomerne nízke. Nedokážeme vygenerovať príjmy 
také, aby sme prebytok hospodárenia mohli zabezpečiť. Na druhej strane dokážeme a 
za posledné roky sme videli, že úvery, ktoré sa brali, sa zodpovedne splácajú. Splátka 
úveru je z výnosu. Tam sa pozícia zlepšuje. Dokonca vytvára prostredie, že dokážeme 
ísť do realizácie ďalších investičných zámerov. Môžeme brať aj ďalší úver. Aj keď 
súhlasím, treba byť opatrný. Minulý rok hodnotím ako veľmi úspešný. Tento rok už 
sme veľmi opatrní. Hlavne čo sa týka položky Daň z príjmu fyzických osôb. 
Prognózy, vidím že Paľo sleduje, výstupy z Ministerstva financií sú optimistické, ale 
môže do toho vstúpiť toľko faktorov, že napr. u nás stačí odstávka jednej či dvoch 



automobiliek. Cítim u kolegov, že sa robí veľmi veľa, budeme musieť personálne 
posilniť niektoré úseky. Nedá sa nespomenúť TSML. Tam je tá nádväznosť. Naše 
investície majú súvis, tam narastá objem. Preberajú investície po nás. Aj im 
vytvárame problémy. Pri prechodoch. Ale treba vnímať, že aj im sa majetok rozširuje. 
Rozširuje sa im ich pôsobnosť tým aj nákladová položka. Možno je to na diskusiu aj 
na MZ. Bol rok veľmi náročný. Kolegovia aj celý úrad robil všetko pre to, aby sa to 
zvládlo. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dám ešte Ľubošovi slovo. Vysvetlí Tebe Jano tie 
úvery. Dve základné veci si treba uvedomiť: máme veľa financií rozpustených 
v investičných akciách. Objem investičných akcií je na mesto relatívne vysoký. Keď 
ste prijímali rozpočet na 2021. Jasne bolo povedané, že 610 ide napnutá ako špagát. 
V júni budeme musieť prísť s navýšením položku bežných výdavkov. Keď nechceme 
aby nám ľudia sami poodchádzali z úradu, a aby sa nám venovali tým investičným 
akciám, musíme ich za tie investičné akcie aj nejako ohodnotiť. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – dlhodobé úvery sú vo výške 666 tisíc eur. Vrátane úveru 
za IBV Krupný jarok. Ten ideme uhradiť celý tento rok.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nevstupujú tam aj preklenovacie úvery? Musím 
vykryť aj časový nesúlad. Projekty nie sú dokončené v tom istom roku. 
 
Ján Lorko – krátkodobé úvery. Máš tu vo finančných operáciách 1 milión 048 tisíc. 
Krátkodobé úvery. Toto prosím rozpísať. 
 
Radoslav Kellner – vo mne rezonuje, čo sme schválili pred dvoma mesiacmi. 
Krátkodobý úver na kúpu pozemkov na Krupnom jarku. Vrátili sa nám tie peniaze 
a sme ich použili? 
 
Miroslav Čurilla – to bolo nepochopené. Keď sme chceli spustiť proces VO, museli 
sme prekryť objem, ktorý nám vyšiel z PD, aby sme mohli ísť do VO. Z toho výnosu 
nám tento rok to prešlo do prebytku a v plnej výške sa splatí. Dokonca nebol celý 
úver vyčerpaný. My dokonca musíme. Vzhľadom na coronu boli vydané legislatívne 
opatrenia, že môžeme miešať bežné výdavky. Úver sme nebrali štandardný, na 
splátky, strednodobý, alebo dlhodobý úver. My keby toho roku sme nesplatili, tak od 
budúceho roku by sme si vytvorili chaos. Bolo povedané, že toto je účelový 
krátkodobý úver. Na poslednom MZ ten môj poslanecký návrh mal súvis s tým,  že 
sme hľadali spôsob, aby sme neriešili ďalším úverom to, že môžeme spustiť proces 
VO. 
 
Radoslav Kellner – nie som proti tomu, ale dlhodobé investície, aby sa riešili 
dlhodobými úvermi. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale pokiaľ sa jedná konkrétne o úver na IBV 
Krupný jarok, ten bude v roku 2021 celý, tak ako bol čerpaný, úver na IBV nebol 
100% čerpaný, bude v tomto roku splatený. 
 
JUDr. Pavol Papcun – je súčasťou zmeny rozpočtu? 
 
Miroslav Čurilla – je. 



Radoslav Kellner – som rád, že to takto dopadlo. 
 
Miroslav Čurilla – ale my sme ani iný zámer nemali.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – tam bol problém v zmene č. 1. že sme potrebovali zapojiť 
do výdavkov sumy, ktoré sme iným spôsobom nevedeli kryť, len príjmom z predaja 
majetku. Teraz máme záverečný účet a vieme to zdrojovo prekryť už s prebytkami 
z predchádzajúcich rokov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale úver celý, ako taký bude splatený tento rok. 
Potom čisto teoreticky aj v priebehu roka, lebo určite niekto z poslancov sa bude 
pýtať na celkovú bilanciu IBV Krupný jarok, sa bude vedieť preukázať koľko sme 
dali za pozemky, ceny za infraštruktúru a urobí sa bilancia, či je to fakt také stratové, 
ako sa na začiatku javilo.  
 
Miroslav Čurilla – na začiatku to bolo dosť pesimistické. Nevieme teraz povedať, či 
to bude plusový projekt, asi ťažko. Ale myslím, že aj poslanci si budú môcť povedať, 
že prispeli k dobrému kroku. 
 
JUDr. Pavol Papcun - to VO ide na všetky inžinierske siete naraz? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno.  
 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií mesta; Záverečný účet mesta za rok 
2020  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v 
súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov:  
prebytok   rozpočtu  2 695 356,60 Eur. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií mesta; Záverečný účet mesta za rok 
2020  

Hl. za  6 proti  zdr   nehl.  
 
MR odporúča MZ schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2019 v 
celkovej sume  1 368 151,55 Eur   nasledovne:  
a) 290 000,00 Eur  na účet rezervného fondu,  
b) 1 078 151,55  Eur  na účet investičného fondu. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 



UZNESENIE č. 41 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií mesta; Záverečný účet mesta za rok 
2020  

Hl. za  6 proti  zdr   nehl.  
 
MR odporúča MZ schváliť Záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2020 v súlade s § 
16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
výrokom:  
Záverečný účet   Mesta Levoča  za rok 2020 bez výhrad. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020, vrátane rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií mesta; Záverečný účet mesta za rok 
2020  

Hl. za  6 proti  zdr   nehl.  
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane 
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2020 a vyhodnotenie 
programového rozpočtu za rok 2020. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
     Mgr. Kučka 
 
 

5. Zmena rozpočtu č. 2 mesta Levoča na rok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Radoslav Kellner – položka Baštová – čo to je? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – riaditeľ TSML spracoval plán opráv a údržby. Je to kryté 
z prebytku ich rozpočtu. Je to prehodené, chodník na Baštovej ulici 22 000 eur 
a Sídlisko rozvoj je 122 tisíc.   
 
Miroslav Čurilla – má spracovaný plán Sídliska rozvoj. Hlavne sú to cesty. Ale aj 
chodníky. Má to zo svojich ušetrených peňazí z posledných dvoch rokov. Už to aj 
súťažil. 
Radoslav Kellner – Sídlisko rozvoj potrebuje modernizáciu. Nie nový asfalt. 
 
Miroslav Čurilla – členské v cestovnom ruchu. MAS Lev chce od nás 3% zo sumy, 
ktorú dostaneme z projektu, formou navýšenia členského. Podnikateľská činnosť. 
Ideme do vydania bankovky s nulovou hodnotou, motív Mariánska hora. Ponuku sme 
dostali od vydavateľa, ktorý bankovky vydáva a má to byť návratná investícia. 
Bankovky sú predajné. 
 



JUDr. Pavol Papcun – choď do prebytku bežného hospodárenia. Krytie schodku. 
Schodok bežného hospodárenia máme 313 tisíc, plus splátky úverov.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – áno. 
 
JUDr. Pavol Papcun – celkový schodok máme 878 tisíc. Tento príjem je z fondov 
a z úveru. Čo nám tento rok umožňuje zákon. A ja sa chcem opýtať čo bude v roku 
2022? Budeme schopní bežné výdavky a splátky úverov kryť z príjmov bežného 
rozpočtu? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – sú len dve možnosti. Buď bude príjem bežného rozpočtu 
výborný, alebo budeme musieť znižovať výdavky bežného rozpočtu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – to znamená že máme lepší výber daňových príjmov. 
Opatrovateľská služba, atď. keď vyjdú projekty, tak znížia schodok. Alebo prípadne. 
Lebo mne to tak vychádza že to je cca 500 tisíc. 
 
Miroslav Čurilla – trošku menej sme rátali. Do 500 tisíc. Pripravujeme opatrenia, 
v ktorých oblastiach chceme ponížiť výdavky. Aby sa to prejavilo na konci roka, keď 
budeme robiť bežný rozpočet. Stále ešte nie je celkom šťastné fungovanie MŠ. Tam 
sme museli. Ten ich príjem z normatívu im nevykryje ich činnosť. Predbežne sa robia 
opatrenia. Toto bude téma pri rozpočte. Buď budeme musieť 500 tisíc eur nájsť vo 
výdavkovej časti. Najpravdepodobnejšie to bude kombinácia príjmov a výdavkov.  
 
JUDr. Pavol Papcun – neutekáme niekde v projektoch? Spolufinancovanie mám na 
mysli. Aj napr. projekty, ktoré sú v ďalšom programe MR sú už zahrnuté v zmene 
rozpočtu? 
 
Miroslav Čurilla – sme si toho vedomí, kolega z finančného to stráži. 
 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 
2/c, 2/d mesta Levoča na rok 2020. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  
nasledovne: 
Použitie na kapitálové výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po 
zmene 

PD 20 000   50 000 70 000 
automobil 13 000     13 000 



Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 11 280     11 280 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 13 630   78 077 
Priechody pre chodcov 5 000   -300 4 700 
Cyklochodník     5 000 5 000 
Lávka Lev. Potok     20 000 20 000 
územný plán 15 000     15 000 
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba     18 000 18 000 
Radnica - výskum 10 000     10 000 
Radnica NMP 2 - PD 53 000     53 000 
Radnica NMP 2     36 504 36 504 
Nízkouhlíková stratégia      2 520 2 520 
Obnov si svoj dom - spolufinancovanie     20 000 20 000 
Vodozádržné opatrenia     25 000 25 000 
Oplotenie VNsP     10 000 10 000 
mestské opevnenie – architektonická štúdia 7 000     7 000 
NMP 47 PD 33 967   2 070 36 037 

IBV Krupný jarok  32 415   
229 
064 

261 
479 

Rek. a modernizácia autobusovej 5 000     5 000 
Odvodnenie Závada 14 000   6 000 20 000 
Detské ihrisko pri Prameni 30 000   5 000 35 000 
Príspevok pre TS Baterky do rolby     10 000 10 000 
ZŠ G. Haina 18 151   18 712 36 863 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov -  ZŠ G. 
Haina     5 061 5 061 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ 
Francisciho     3 871 3 871 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – ZŠ 
Kluberta     5 454 5 454 
pozemok pre TS     86 260 86 260 

Spolu na kapitálové výdavky 332 260 13 630 
558 
216 

904 
106 

 
Použitie na bežné výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena č.2 Po zmene 

Meštiansky dom, NMP 43 0 12 000   12 000 
Meštiansky dom, NMP 51     2 782 2 782 
Vojnové hroby 0   3 300 3 300 
Propagácia, reklama a inzercia 0   1 300 1 300 
príspevok pre TS - cesty, chodníky     135 000 135 000 
príspevok pre TS - zimný štadión     47 747 47 747 
členské  0   5 350 5 350 
dotácia pre LKS 0   6 597 6 597 

Spolu na bežné výdavky 0 12 000 202 076 214 076 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 



UZNESENIE č. 45 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  použitie rezervného fondu nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po zmene 

Transfer pre TS - športoviská 0   205 423 205 423 
Nájom TS 0   57 470 57 470 
Transfer pre MsKS 0   87 895 87 895 
Galéria - MsKS 0   18 663 18 663 
Kino - MsKS 0   10 549 10 549 

Spolu na bežné výdavky 0 0 380 000 380 000 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  571 939,00 eur na investičnú 
akciu „Radnica otvorená pre komunity“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  503 653,00 eur na investičnú 
akciu „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 88 000,00 eur na investičnú 
akciu „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 49 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 90 000,00 eur na investičnú 
akciu „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 96 158,00 eur na investičnú 
akciu „Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ G. Haina“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 73 546,00 eur na investičnú 
akciu „Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ Francisciho“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 103 620,00 eur na investičnú 
akciu „Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ Kluberta“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť  zníženie čerpanie úveru na bežné výdavky z pôvodnej 
výšky 540 239 eur na 160 239 eur. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 



6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN 
č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 
10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020  o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení 
VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020, 
ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017,  v 
znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

7. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2020 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Pavol Papcun – opravné položky- strana 7. To sú nevymožiteľné pohľadávky? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 391? Opravná položka pohľadávka. To sa len tvoria 
opravné položky k pohľadávkam, nie je to odpis pohľadávok. 
 
JUDr. Pavol Papcun – dobre, ďakujem. 
 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2020 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 



8. Návrh zmeny  Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny 
a doplnky č.19  mesta Levoča, lokalita Hnedá 
priemyselná zóna – Juh“ 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – prípustné sú zariadenia na spracovanie neželezných kovov 
a neprípustné sú? Hutnícka prvovýroba. Drevárenský priemysel. Papierenský 
priemysel. Zariadenia na spracovanie ropy. 
 
Miroslav Čurilla – ale to je prvovýroba.  
 
Radoslav Kellner – prvovýroba je napr. v Spišských Vlachoch. Hutnícka výroba, čo 
tam je. 
 
Ján Lorko – je to zmena na prípustné. A v bode dva je zmena na neprípustné. Bod dva 
ma zaujíma. Či teda to je podľa zmeny územného plánu prípustné, alebo nie. Strana 
10, bod 2 – zmeny a doplnky.  
 
Miroslav Čurilla – neprípustné. Tam je to jasne napísané. 
 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie Správu o prerokovaní návrhu 
Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“, vypracovanú Ing. arch. Vladimírom 
Debnárom,  odborne spôsobilou osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a 
stavebného zákona (reg. č. 294). 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k  
návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu 
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa § 22 stavebného 
zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 



UZNESENIE č. 58 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie Výsledok preskúmania návrhu 
Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“  Okresným  úradom Prešov podľa § 
25 stavebného zákona  
(stanovisko OÚ Prešov OÚ-PO-OVBP1-2021/013429  zo dňa 23.03.2021). 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta Levoča, 
lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča 
č. ......../2020, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť 
Územného plánu mesta Levoča Zmeny a doplnky č. 19, lokalita Hnedá priemyselná 
zóna – Juh“ neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
„Zmeny a doplnky č. 19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná 
zóna – Juh“ spracovaný Ing. arch. Vladimírom Ligusom, autorizovaným architektom 
SKA. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta Levoča, 
lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Levoča č. .............., ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasujú Zmeny 
a doplnky č. 19 Záväznej časti Územného plánu mesta Levoča, schválené v 
Územnoplánovacej dokumentácii  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
     Mgr. Kučka 



UZNESENIE č. 62 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ žiadať zverejniť záväznú časť Územnoplánovacej dokumentácie  
„Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná 
zóna – Juh“ podľa  § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ žiadať označiť Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a 
doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – 
Juh“ schvaľovacou doložkou podľa § 28 ods.1 stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ žiadať uložiť Územnoplánovaciu dokumentáciu  „Zmeny a 
doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – 
Juh“ podľa  § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona na Mestskom úrade Levoča, na 
stavebnom úrade mesta Levoča a  na Okresnom  úrade  Prešov, Odbor výstavby a 
bytovej politiky. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ žiadať vyhotoviť o obsahu Územnoplánovacej dokumentácie  
„Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná 
zóna – Juh“ registračný list podľa  § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby   Slovenskej republiky 
v termíne do 3 mesiacov od schválenia Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 
doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 



9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Pavol Papcun - otázka. Vstúpi sa do procesu VO na výber zhotoviteľa. Vyberie 
sa nejaký zhotoviteľ. A následne sa bude hľadať spôsob financovania investičných 
akcií. 
 
Miroslav Čurilla – áno. Mali by sme v druhej polovici roka vedieť východisko, či 
budeme mať nejaké disponibilné zdroje voľné, aby sa to dofinancovalo. Alebo 
budeme musieť schváliť úver na obidva. Spolu je to do milióna eur. 
 
Radoslav Kellner – bavili sme sa o Sídlisku rozvoj. Podľa mňa toto nie je cesta. Cesta 
je Špitálska ulica a Pri Strelnici. Toto je rekonštrukcia ulíc. Samotné zaasfaltovanie 
Rozvoja nič nevyrieši. 
 
Miroslav Čurilla – na MZ. Nie je tu riaditeľ TSML. Na Rozvoji sa nejedná o nový 
asfalt. Je to rekonštrukcia všetkých častí, ktoré sú v dezolátnom stave. 
 
Radoslav Kellner – cesty sú úzke. Chodníky sú nelogické. 
 
Miroslav Čurilla – suma, ktorú TSML idú použiť, je z ich úspor. Pripravujú sa na to 
dva roky. Nechal by som to na riaditeľa TSML. On to už obstaráva. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Rado, aby som Ti to vysvetlil. Toto je investícia 
z jeho úspor. Áno, jeho úspory sú aj naše úspory, to je pravda. Ale keď to má 
nachystané, tak nech to spraví. Jedna ucelená časť sa urobí. Chápem na čo myslíš, aby 
sa tam vyčlenili aj parkovacie plochy. Sídlisko Rozvoj bolo tak vybudované v 60. 
rokoch. Zháňajme cudzie zdroje na vybudovanie parkovacích plôch na Sídlisku 
rozvoj a dajme ich tam, kde ľudia parkujú. Aj na Sídlisku západ sme tak postupovali. 
 
Radoslav Kellner – keď nejaká časť sa prerába, tak už komplexne. Vyjadroval som sa 
k projektu na Železničnom riadku, dodnes tam nie sú svetlá verejného osvetlenia, aj 
keď v projekte sú. Z Rozvoja na autobusku. Pritom je to investícia 7000 eur. Pred 
garážami. Je tam tma. Bolo by do čoho dávať financie a bolo by to určite úspešnejšie, 
ako teraz asfaltovať. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – ale tam je to už nepochôdzne. V hroznom stave. 
 
Radoslav Kellner – za posledných 10 rokov sa tam nič nezmenilo. Rozvoj by 
potreboval komplexnú rekonštrukciu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – len komplexnú rekonštrukciu Rozvoja zaplatíš jedine z cudzích 
zdrojov, alebo z úveru. Z príjmov mesta na to nemáš. Vnímam to tak, že schválením 
Špitálskej, ak sa schváli aj Pri Strelnici sa trošku stanovia priority ďalších 
investičných akcií. Ak to máme pripravené a vysúťažené, tak nám ostáva hľadať na to 
peniaze. A Rozvoj sa tým pádom odsúva. Ak sa nenájdu externé zdroje. 
 



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Rado Ty si navrhol neísť do Ulice Pri strelnici, ale 
ísť do Rozvoja? 
 
Radoslav Kellner – väčšia spokojnosť viacerých ľudí by bola na Rozvoji. Rozvoj je 
dlhodobo zlý. Tam sa nedá zaparkovať. 
  
Miroslav Čurilla – musí to riaditeľ TSML prebrať. Je to z jeho kapitoly. On musí tiež 
ako správca komunikácií investovať. 
 
Radoslav Kellner – ale cesta je podľa mňa toto. Špitálska, Pri strelnici. Spravme do 
roka jednu ulicu. Prestaňme robiť státisícové investície. Dlhá ulica potrebovala 
komplexnú rekonštrukciu, nie asfalt. Radšej poriadne raz ročne jednu ulicu, ako lepiť 
asfalt na 10 ulíc na 10 rokov, bez toho, aby sa modernizovali. Neposúvame sa nikde 
ďalej. A cieľ je ísť vyššie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím. 
 
Ján Lorko – čo sa týka osvetlenia. Pravidelne to aj kolegami niekoľko krát ročne 
opakujeme. Stále to nie je zrealizované. Dokola sa to v interpeláciách vracia. Čo sa 
týka Sídliska Rozvoj existuje územná štúdia. Ak nie, projekt. 8-10 rokov starý. Až na 
to, že v rozpočte to vychádzalo na 8-10 miliónov eur. Za posledné dve volebné 
obdobia na to neboli peniaze. Preskočila sa Strelnica. Ale to poradie tam bolo a mali 
sme to aj v investičných akciách. Sú tam naprojektované parkoviská, rekonštrukcia 
kanalizácie, parkoviská, verejné osvetlenie pri každej bytovke. Cca 80- 100 
parkovacích miest projektovaných. Treba ísť v poradí a nepreskakovať. A dnes by 
sme už mali Rozvoj zrekonštruovaný. Súhlasím s Tebou, je lepšie to celé 
zrekonštruovať. Aby bolo na 20 rokov hotovo.  
 
Miroslav Dunčko – čiže tam je projekt? 
 
Ján Lorko – je projekt.  
 
Radoslav Kellner – dáme tam 100 tisíc a zas to bude len plátanie.  
 
Miroslav Čurilla – ja si myslím, že sa dá urobiť aj to, aj to. 
 
Ján Lorko – ja si tiež tak myslím.  
 
JUDr. Pavol Papcun – je v našich silách zobrať 1 milión úver tohto roku? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – moment. K čomu? 
 
JUDr. Pavol Papcun – k Špitálskej a Strelnici? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – teoreticky áno.  
 
JUDr. Pavol Papcun – otázka stála, či vieme zobrať miliónový úver k Špitálskej 
a Strelnici tohto roku. Vzhľadom na to, čo sme pri zmene rozpočtu vraveli.  
 



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď už ste odsúhlasili proces VO Špitálskej, 
myslím, že od Špitálskej netreba už odskakovať. Druhá strana mince. Keď bude 
Špitálska zrekonštruovaná, nebude tam viac parkovacích miest oproti dnešku. Treba 
si toho byť vedomý. 
 
Ján Lorko – potom je to zlý projekt.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aby som upozornil dopredu. Počet parkovacích 
miest sa rekonštrukciou Špitálskej ulice nezvýši. O tom by som sa už ďalej nebavil. 
 
Ján Lorko – aké bolo zadanie projektantov. Len rekonštrukcia, alebo že chceme aj 
zvýšiť počet parkovacích miest? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to neviem. 
 
Miroslav Čurilla – zabúdaš na jednu vec. Žijeme v NKP a sme limitovaní 
stanoviskom KPÚ. 
 
Radoslav Kellner – veľmi veľa domov má brány. V živote som tam nevidel niekoho 
autom vchádzať. Ale hneď príde sused, že posuňte si auto. 
 
Ján Lorko – kde je projektované parkovisko, na ktorej strane sú? 
 
Miroslav Čurilla – keď ideš zhora na ľavej strane.  
 
Ján Lorko – tak potom dobre, tam je veľmi málo vjazdov, dať tam jednosmernú ulicu 
a malo by to ísť. 
 
JUDr. Pavol Papcun – keď sa spraví VO, koľko bude zhotoviteľ viazaný odkladacou 
podmienkou? 
 
Miroslav Čurilla – keď budeme mať obstarávanie, ale MZ neschváli financovanie, tak 
to celé padne. 
 
Ján Lorko - vrátim sa k Strelnici. Nie som s tým stotožnený. Malo by sa to spraviť 
celé naraz. Bude to praskať. Tvrdia, že sa tam dajú rohože. Prešiel som si tú cestu, 
pomerne často tam chodím. Je to tam prepadnuté. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – u oboch akcií schvaľuje MR a MZ len vstup do 
procesu VO. Z toho nám vyjde nejaká cena. Na Špitálsku, na Ulicu Pri strelnici. To 
znamená, keď bude ukončené VO, znova sa to dostane na MR a MZ a povieme si, 
máme na to, nemáme na to? 
 
JUDr. Pavol Papcun – uľahčilo by nám to predstavu. Odkiaľ zobrať na to peniaze.  
 
Miroslav Čurilla – v danom čase korektne hovoríme, že to je z úveru. 
 
JUDr. Pavol Papcun – v materiáloch to nie je. To môžeš rovno napísať, že z rozpočtu 
verejnej správy. 
 



Ján Lorko – chcel by som dať poslanecký návrh, aby sa to doprojektovalo. Oprava 
kompletne asfaltových povrchov. To bude presne to isté, čo Štúrova ulica. Keď si dáš 
obrázok, celá cesta je ružová, ale zvyšok je modrý.  
 
Radoslav Kellner – nám to môže kľudne počas prác vyskočiť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je tá zákruta na Trnku? 
 
Ján Lorko – celé to treba vybrať to podložie. 
 
Miroslav Čurilla – ale tam je to celé na kameni. Určite. On by sa pod to inak 
nepodpísal. 
 
Ján Lorko – Rado, prečo to je tak? 
 
Radoslav Kellner – robili sme tam podvrt pre vodárne. Tam sa nedal spraviť ani 
podvrt. Je to čisto na kameni. 
 
Ján Lorko – nehovor zo stavebného hľadiska, ale za komisiu. Ste odsúhlasili taký 
projekt?  
 
Radoslav Kellner – až tak dopodrobna sme to neštudovali. Je to normou dané, 
projektant to musel naprojektovať tak, že akou technológiou to spraví, aby nosnosť 
bola dosiahnutá. Môže sa stať, že počas prác sa príde na to, že sa nedá dosiahnuť tá 
únosnosť. Ale vtedy to bude treba riešiť. 
 
Miroslav Čurilla – je to lepšie potom riešiť, ako keď teraz doprojektuješ, dofinancuješ 
a potom je kameň. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aký si dal poslanecký návrh? Že sa posunieme 
niekde. 
Miroslav Čurilla – to nie je dobrá cesta. 
 
Radoslav Kellner – ja by som dal radšej počas prác stavebný dozor. Aby viac sa 
zaoberali týmto úsekom. Doobjednajme dva krát meranie únosnosti cesty a vtedy 
budeme vedieť, či treba robiť niečo, alebo nie. Firma z Košíc to zameria. A keď treba 
niečo robiť, počítajme s tým, že to bude o 10 tisíc eur viac. 
JUDr. Pavol Papcun – dá sa zistiť u projektanta do MZ prečo je to tak? 
 
Miroslav Čurilla – na MZ už bude kolegyňa Lenka Petrášová. Bude schopná 
zodpovedať na tieto otázky, odbornosťou je cestárka. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – daj Jano poslanecký návrh. 
 
Ján Lorko – beriem späť. 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 66 
K bodu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici 

Hl. za  4 proti 0 zdr 2   
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác na zákazku „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri 
strelnici. 
T: 23.04.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 

10. Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 
28 v Levoči 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.28 v Levoči,  
ÚZPF č. 2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na 
vypracovanie  projektovej dokumentácie na zákazku: „Dom meštiansky na Námestí 
Majstra Pavla č.28 v Levoči, ÚZPF č. 2917/1 – projektová dokumentácia“ v rámci 
výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 
zákona č.299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
 
 

11. Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 
43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči,  
ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác a vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie na 
zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“ 
v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 
ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 



kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 
Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
 
 

12. Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 
47 v Levoči, č.2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči,  
ÚZPF č.2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania 
na vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie na zákazku: „Dom meštiansky na 
Námestí  Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská 
dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 
kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
 
 

13. Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 
50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči,  
ÚZPF č.2939/1  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra 
Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 



14. Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 
51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči,  
ÚZPF č.2940/1  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác na zákazku:  „Dom meštiansky, Námestie Majstra 
Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
 
 

15. Projekt: obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa  

Hl. za  6 proti 0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na 
vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazku:  „Obnova NKP- mestské 
opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa“ v rámci 
výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 
zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
 

16. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 



 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011  

Hl. za  5 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 podľa 
predloženého návrhu. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

17. Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia 
rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelnej energie 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie  

Hl. za  5 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Levoča a navrhnuté 
opatrenia na zníženie emisii CO2 o 40% do roku 2030. 
T: 30.10.2021       Z: Ing. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 75 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie  

Hl. za  5 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť aktualizovanú Koncepciu mesta Levoča v oblasti 
tepelnej energetiky. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 76 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie  

Hl. za  5 proti 0 zdr 0   
 
MR odporúča MZ doplniť do územnoplánovacej dokumentácie mesta schválenú 
časť aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelnej energetiky 
postupom podľa § 31 stavebného zákona. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 



        Mgr. Drahomirecký 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 

18. Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej 
trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – projekt je viazaný na tvorbu nových pracovných miest? 
 
Mgr. Anna Babicová – tento nie.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – projekt rieši elektronabíjačky pre elektrobicykle? 
 
Miroslav Čurilla – zvažovali sme.  
 
Mgr. Anna Babicová – konzultovali sme. Nie. Je to prepojenie bývania do práce a za 
službami. Máme to vyblokované na moste pri Predmestí. 
 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu: Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej 
podpornej infraštruktúry 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu  „Investícia mesta Levoča do 
cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy 
vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-
512-003. 
T: 24.05.2021                                        Z: Mgr. Babicová  

Mgr. Kučka 
Ing. Petrášová 
Mgr. Kamenický 

UZNESENIE č. 78 
K bodu: Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej 
podpornej infraštruktúry 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „“ vo výške 4 800,- EUR z  
celkových oprávnených výdavkov projektu „Investícia mesta Levoča do 
cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021                                        Z: Mgr. Babicová  

Mgr. Kučka 
Ing. Petrášová 
Mgr. Kamenický 



UZNESENIE č. 79 
K bodu: Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej 
podpornej infraštruktúry 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity v 
rámci projektu „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej 
podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS 
LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021                                        Z: Mgr. Babicová  

Mgr. Kučka 
Ing. Petrášová 
Mgr. Kamenický 

 
 

19. Informácia o vydaní doplnku č. 28 k organizačnému 
poriadku Mestského úradu Levoča  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 28 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča   

Hl. za  5 proti 0 zdr 0 
 
MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 04. 2021. 
T: 30. 04. 2021      Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 

 

20. Poskytnutie dotácie pre DHZ  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Poskytnutie dotácie pre DHZ 

Hl. za  5 proti 0 zdr 0    
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ročnú dotáciu pre DHZ mesta Levoča 
podľa zmluvy o poskytnutí dotácie.   
T: ihneď         Z: Ing. Horbaľ 
 
 
 



21. Záver 
 
Primátor mesta Levoča poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť. Upozornil tiež 
na blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 22.04.2021 o 10:00 hod.  
 
 
 

 


