Mestská rada v Levoči
/GDPR/

UZNESENIE

č. 19
z 19. zasadnutia Mestskej rady v Levoči,
konaného dňa 16. novembra 2021
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

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

Z: Ing. Vilkovský, MBA

proti 0

zdr

0

MR schvaľuje overovateľov zápisnice MR: Ján Lorko, Anna Kravecová.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 18. zasadnutia MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 4
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 3

proti 1

zdr

1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, t. j.
pozemok označený novým parc. č. KN-C 6678/22 – ost. pl., s výmerou 752 m2 a pozemok
označený novým parc. č. KN-C 6678/23 – ost. pl., s výmerou 410 m2, ktoré boli oddelené
na podklade geometrického plánu č. 87/2021, vyhotoveného dňa 4.10.2021 geodetom Ing.
Petrom Garnekom od pozemku parc. č. KN-E 6674/2 – orná pôda, s výmerou 3552 m2,
v celosti, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 12,00 eur/m2, za účelom
realizácie stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Jána Petreka,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ¼-ina, Františka Petreka, rod.
■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ¼-ina a Jozefa Petreka, rod
■■■■■■, nar. ■■■■■■, ■■■■■■, Levoča, v podiele ¼-ina.
T: 31.3.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 3

proti 1

zdr

1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, t. j.
pozemok označený novým parc. č. KN-C 6678/22 – ost. pl., s výmerou 752 m2 a pozemok
označený novým parc. č. KN-C 6678/23 – ost. pl., s výmerou 410 m2, ktoré boli oddelené na
podklade geometrického plánu č. 87/2021, vyhotoveného dňa 4.10.2021 geodetom Ing. Petrom
Garnekom od pozemku parc. č. KN-E 6674/2 – orná pôda, s výmerou 3552 m2, v celosti,
pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby
pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Zdenky Filičkovej, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, ■■■■■■, Spišský Hrhov, v podiele 1/8-ina a Márie Kovalikovej, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Spišský Hrhov, v podiele 1/8-ina.
T: 31.3.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 3

proti 1

zdr

1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča,
a to pozemku parc. č. KN-E 6678/3 – tr. tráv. porast, s výmerou 5505 m2, v celosti, pre Mesto
Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 11,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom
„Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Evy Urbanovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ½-ica a Anny Janečkovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ½-ica.
T: 31.3.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 3

proti 1

zdr

1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele k. ú. Levoča,
a to pozemku parc. č. KN-E 6677/2 – orná pôda, s výmerou 1903 m2, v celosti, pre Mesto
Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom
„Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Jána Gallika, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/5-ina, Rudolfa Lesňáka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/5-ina, Anny Petrovičovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina, Vladimíra Zoričáka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina, Emílie Zoričákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina a Stanislava Zoričáka, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

2

UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 3

proti 1

zdr 1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, t. j.
pozemok označený novým parc. č. KN- C 6677/7 – ost. pl., s výmerou 274 m2 a pozemok
označený novým parc. č. KN-C 6677/8 – ost. pl., s výmerou 326 m2, ktoré boli oddelené na
podklade geometrického plánu č. 90/2021, vyhotoveného dňa 5.11.2021 geodetom Ing. Petrom
Garnekom (ďalej len „GP č. 90/2021“), od pozemku parc. č. KN-E 6677/2 – orná pôda,
s výmerou 1903 m2, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 30,00 eur/m2,
za účelom realizácie stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Lýdie
Kochanovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Sľažany, v podiele 1/5-ina.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Fedor.
Jarok, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 6687/162 - ost. pl.,
s výmerou 311 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou
79 356 m2 na podklade geometrického plánu č. 140/2021, vyhotoveného dňa 30.10.2021 Ing.
Ladislavom Karchom, GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 35859890 pre JUDr. Tibora
Bašistu, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Poprad, SR, v celosti, za kúpnu cenu
50 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ je
vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavby rekreačnej chaty), nachádzajúcich
sa v bezprostrednej blízkosti prevádzaného pozemku a má zámer tieto nehnuteľnosti zveľadiť
vykonaním terénnych úprav.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina - parc. č.
KN-C 6871/86 – zast. pl. a nádv., s výmerou 60 m2; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na
liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, pre Máriu Bartkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale
bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2; v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami vo vlastníctve
kupujúcej a to stavbou garáže (nezapísanej v katastri nehnuteľností) a časťou schodiska
vedúceho k rodinnému domu s. č. 3275 a ostávajúca časť tohto prevádzaného pozemku tvorí
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito
stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve.
T: 31.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú.
Levoča, v lok. Levočská Dolina - parc. č. KN-C 6873/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 250 m2;
t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Máriu
Bartkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR v celosti
(1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
spočívajúceho v tom, že:
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností,
ktorých je žiadateľka vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/66, rodinného domu
s. č. 3275, o. č. 35B na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 6871/23 a pozemku parc.
č. KN-C 6871/29;
- žiadateľka prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, kosí;
- prevádzaný pozemok je jediným pozemkom, cez ktorý je možné zabezpečiť prístup
motorovým vozidlom k rodinnému domu s. č. 3275;
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
T: 31.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku
v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina - parc. č. KN-C 6871/85 – zast. pl. a nádv., s výmerou
181 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre
Karola Lӧrinca, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR
v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
spočívajúceho v tom, že:
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností,
ktorých je žiadateľ vlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 6873/9, rodinného domu s. č. 3275,
o. č. 35A na ňom postaveného;
- žiadateľ prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, kosí;
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
T: 31.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 13 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 26.4.2018, ktorým MZ schválilo predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok.
Levočská Dolina pre Františka Bartka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a Máriu Bartkovú, rod.
■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok.
Fedor. Jarok, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/160 - ost. pl.,
s výmerou 109 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plán č. 27/2021,
vyhotoveného dňa 13.10.2021 geodetom Lukášom Fabianom, (ďalej len „GP č. 27/2021“),
od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9356 m2, pre Petra Dronkerta, nar.
■■■■■■, rod. ■■■■■■ a Anny Márii Van Der Blom, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom
■■■■■■, PR Almere, Holandské kráľovstvo, v celosti, za kúpnu cenu 50,00 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 vo vlastníctve žiadateľov, o pozemok sa riadne starajú
pravidelným kosením, je zastavaný drobnými stavbami a to skladom naradia, pieskoviskom
a hojdačkou vo vlastníctve žiadateľov, čim stal pre mesto nepotrebným a nevyužiteľným.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok.
Fedor. Jarok, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/161 - ost. pl.,
s výmerou 205 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plán č. 29/2021,
vyhotoveného dňa 13.10.2021 geodetom Lukášom Fabianom (ďalej len „GP č. 29/2021“),
od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9356 m2, pre Ladislava Sedlačka,
nar. ■■■■■■, rod. ■■■■■■ a manž. Alžbetu Sedlačkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja
bytom ■■■■■■, Kežmarok, v celosti, za kúpnu cenu 50,00 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 vo vlastníctve žiadateľov, je zastavaný drobnými stavbami, t.j. skladom náradia,
oporným múrom, drevenou latrínou a drevenými záhonmi
vo vlastníctve žiadateľov čim
sa stal pre mesto nepotrebným a nevyužiteľným.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl.
Západ, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/291 - ost. pl.,
s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021,
vyhotoveného dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom, zo Spišskej Novej Vsi (ďalej
len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2,
pre Jozefa Labudu, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00
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 2868/83, na ktorom je postavená
stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať
stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl.
Západ, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/288 - ost. pl.,
s výmerou 18 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN- C 2868/289 - ost. pl., s výmerou 18
m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa
14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č.
KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Mgr. Mareka Bednára, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 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 pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/80, na ktorom je postavená stavba
garáže súp. č. 3469 vo vlastníctve žiadateľa a za stavbou garáže postavenej na pozemku parc.
č. KN-C 2868/81 – zast. pl. vo vlastníctve Ľubomíra Liščáka, ktorý s prístavbou za jeho garážou
súhlasí, pričom žiadateľ má zámer na pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej
garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl.
Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/290 - ost. pl., s výmerou
18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného
dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku
parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Ľubomíra Ondriša, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade
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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 2868/82, na ktorom je rozostavaná stavba
garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu
prístavby k garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl.
Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/292 - ost. pl., s výmerou
18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného
dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku
parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Adama Iľaša, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■, bytom ■■■■■■, Iliašovce, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 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 2868/84, na ktorom je postavená stavba
garáže súp. č. 3470 vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať
stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 3

proti 0

zdr

2

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť predaj pozemku v lok. Poľná ulica k. ú. Levoča, t. j. pozemok
označený novým parc. č. KN-C 2845/5 – zast.pl., s výmerou 58 m2, ktorý bol oddelený
na podklade geometrického plánu č. 61/2021, vyhotoveného dňa 4.11.2021 geodetom
Ľudovítom Muránskym (ďalej len „GP č. 61/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2845/1 – zast.
pl., s výmerou 1124 m2, pre Milana Lacka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Evu
Lackovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu
20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení umožňuje schváliť tento predaj ako pozemok zastavaný stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátané priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou oplotenia, chodníkov a odstavnej plochy na auto. Mesto
tento pozemok nemôže využiť pre vlastnú potrebu, alebo na výstavbu inej samostatne stojacej
stavby a tým je pre mesto prebytočným a nepotrebným lebo je zastavaný stavbami
vo vlastníctve nadobúdateľa.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh nájomnej zmluvy Richarda Holuba, trvale
bytom ■■■■■■, Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy doručený
na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka v platnom znení vyhlásenej na prenájom pozemku v k. ú. Levoča, v lokalite
Levočské Lúky časť parcely č. KN-C 3794/20 - ostatná plocha, s výmerou 12 m2, pretože návrh
nájomnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 16
z 27. zasadnutia MZ konaného dňa 23.09.2021 a uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča)
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.
T:ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lokalite Levočské Lúky časť
parcely č. KN-C 3794/20 - ostatná plocha, s výmerou 12 m2, pre Richarda Holuba, trvale bytom
■■■■■■, Levoča, za nájomné vo výške 36 eur/m2/mesiac, na dobu neurčitú, v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, za účelom umiestnenia dočasného predajného stánku
na predaj potravinárskych výrobkov bez možnosti predaja alkoholických nápojov, ktorý bude
so zemou pevne spojený. Pevné spojenie sa rozumie pripojenie na inžinierske siete.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie pozemkov s účinnosťou od 01.01.2022:
parc. č. KNC 1 - ostatná plocha, s výmerou 4542 m2, v hodnote 1 507,67 eur - NMP - park;
parc. č. KNC 3/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2 8342 m2, v hodnote 94 078,20
eur - cesty, chodníky NMP;
parc. č. KNC 5 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 90 m2, v hodnote 298,75 eur pamätník SNP;
parc. č. KNC 6 - ostatná plocha, s výmerou 486 m2, v hodnote 161,31 eur - fontána - park;
parc. č. KNC 16/4 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 14 m2, v hodnote 98,00 eur chodník Ulica za Bergerovcom
parc. č. KNC 20 - zastavaná plocha a nádvoria, s výmerou 254 m2, v hodnote 843,13 eur - cesta,
chodník Gymnaziálny prechod
parc. č. KNC 32 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 346 m2, v hodnote 1 148,51 eur cesta, chodník prechod z Kláštorská ulica na Námestie Majstra Pavla
parc. č. KNC 40 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 955 m2, v hodnote 3 170,02 eur chodník, cesta, parkovisko pred divadlom na Námestí Majstra Pavla
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parc. č. KNC 46 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 395 m2, v hodnote 1 311,16 eur cesta, chodník ulica Uhoľná
parc. č. KNC 58 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 383 m2, v hodnote 1 271,33 eur cesta, chodník prechod z Námestie Majstra Pavla na Ružovú ulicu
parc. č. KNC 80 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 38 m2, v hodnote 126,14 eur chodník prechod pri Košickej bráne na Ružovú ulicu
parc. č. KNC 122 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 123 m2, v hodnote 408,29 eur chodník prechod z Ružovej ulice na Baštovú ulicu
parc. č. KNC 157 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2566 m2, v hodnote 8 517,56 eur cesta, chodník Ružová ulica
parc. č. KNC 158 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1058 m2, v hodnote 3 511,92 eur cesta, chodník Vetrová ulica
parc. č. KNC 159 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1460 m2, v hodnote 4 846,31 eur cesta Baštová ulica
parc. č. KNC 160/2 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 30 m2, v hodnote 79,50 eur cesta Baštová ulica
parc. č. KNC 223 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 34 m2, v hodnote 112,86 eur - cesta
Baštová ulica
parc. č. KNC 224/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 905 m2, v hodnote 3 004,05 eur
- cesta, chodník Uholná ulica
parc. č. KNC 280 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 477 m2, v hodnote 1 583,35 eur cesta, chodník prechod z ul. Hradby na Kláštorskú ulicu
parc. č. KNC 304 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 641 m2, v hodnote 2 127,73 eur cesta prechod z Baštovej ulice na Kláštorskú ulicu
parc. č. KNC 325 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 8225 m2, v hodnote 27 302,00 eur
- cesta, chodník Kláštorská ulica
parc. č. KNC 363 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 924 m2, v hodnote 3 067,12 eur cesta, chodník Žiacka ulica
parc. č. KNC 453 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 7220 m2, v hodnote 23 966,01 eur
- cesta, chodník Nová ulica
parc. č. KNC 489 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1039 m2, v hodnote 3 448,85 eur cesta, chodník Žiacka ulica
parc. č. KNC 525 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 688 m2, v hodnote 2 283,74 eur cesta, chodník Ulica za Bergerovcom
parc. č. KNC 576/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 712 m2, v hodnote 2 363,41 eur
- cesta Vysoká ulica (súbežná za zadnými traktami rodinných domov)
parc. č. KNC 592 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 6482 m2, v hodnote 21 516,29 eur
- cesta, chodník Vysoká ulica
parc. č. KNC 593 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1922 m2, v hodnote 6 379,87 eur cesta, chodník Vysoká ulica
parc. č. KNC 594/1 - ostatná plocha, s výmerou 3970 m2, v hodnote 1 317,80 eur - park pri
Probstnerovej ceste
parc. č. KNC 610 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 139 m2, v hodnote 461,40 eur chodník prechod z ulica Bottova na Probstnerovu cestu
parc. č. KNC 611/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2744 m2, v hodnote 9 496,78 eur
- cesta, chodník Bottova ulica
parc. č. KNC 615 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1549 m2, v hodnote 5 141,74 eur chodník, verejné priestranstvo Bottova ulica
parc. č. KNC 621/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1434 m2, v hodnote 4 760,00 eur
- chodník, verejné priestranstvo Bottova ulica
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parc. č. KNC 621/2 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 32 m2, v hodnote 106,22 eur verejné priestranstvo, chodník k bytovému domu súp. č. 1485 (Bottova ulica č. 17)
parc. č. KNC 621/3 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 59 m2, v hodnote 195,84 eur chodník k bytovému domu súp. č. 1347 (Bottova ulica č. 16)
parc. č. KNC 621/5 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 32 m2, v hodnote 106,22 eur chodník k bytovému domu súp. č. 1347 (Bottova ulica č. 16)
parc. č. KNC 621/6 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 46 m2, v hodnote 152,69 eur chodník k bytovému domu súp. č. 652 (Bottova ulica č. 14)
parc. č. KNC 621/8 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 77 m2, v hodnote 255,59 eur chodník k bytovému domu súp. č. 652 (Bottova ulica č. 14)
parc. č. KNC 658 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1128 m2, v hodnote 3 744,27 eur cesta, chodník Žiacka ulica
parc. č. KNC 659 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1463 m2, v hodnote 4 856,27 eur cesta, chodník Bottova ulica
parc. č. KNC 660/22 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 42 m2, v hodnote 1 110,00 eur
- chodník pri prechode pre chodcov (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých) Probstnerova cesta
parc. č. KNC 717 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 979 m2, v hodnote 3 249,67 eur cesta, chodník Kasárenská ulica
parc. č. KNC 774 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1967 m2, v hodnote 6 529,24 eur cesta, chodník Dlhá ulica
parc. č. KNC 812 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1922 m2, v hodnote 6 379,87 eur cesta Móricova ulica
parc. č. KNC 813 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1273 m2, v hodnote 4 225,59 eur cesta, chodník Kasárenská ulica
parc. č. KNC 842 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2597 m2, v hodnote 8 620,46 eur cesta Kukučínova ulica
parc. č. KNC 852 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 237 m2, v hodnote 786,70 eur cesta pod Menhardskou bránou
parc. č. KNC 853 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2720 m2, v hodnote 9 028,75 eur cesta, chodník Ulica Gustáva Hermanna
parc. č. KNC 869 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 291 m2, v hodnote 965,94 eur cesta Sirotínska ulica
parc. č. KNC 894 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4172 m2, v hodnote 13 848,50 eur
- cesta, chodník Košická ulica
parc. č. KNC 895 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4691 m2, v hodnote 13 848,50 eur
- cesta, chodník Mäsiarska ulica
parc. č. KNC 934 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 446 m2, v hodnote 1 480,45 eur cesta, chodník Sirotínska ulica
parc. č. KNC 959 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4374 m2, v hodnote 14 519,02 eur
- cesta, chodník Špitálska ulica
parc. č. KNC 1006 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 364 m2, v hodnote 1 208,26 eur cesta, chodník Sirotínska ulica
parc. č. KNC 1051/4 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 23 m2, v hodnote 76,34 eur prechod pod Košickou bránou
parc. č. KNC 1051/5 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 34 m2, hodnote 112,86 eur chodník pred Košickou bránou
parc. č. KNC 1052 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 664 m2, v hodnote 2 204,08 eur cesta pred Košickou bránou
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parc. č. KNC 1074/54 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 9 m2, v hodnote 253,68 eur autobusový prístrešok Probstnerova cesta smer Poprad
parc. č. KNC 1074/57 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3 m2, v hodnote 84,46 eur chodník Prešovská ulica
parc. č. KNC 1074/58 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 10 m2, v hodnote 281,54 eur cesta Sadová ulica
parc. č. KNC 1074/59 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 50 m2, v hodnote 1 409,32 eur
- verejné priestranstvo pri autobusovom prístrešku Probstnerova cesta smer Poprad
parc. č. KNC 1075 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1524 m2, v hodnote 5 058,75 eur
- chodník Probstnerova cesta
parc. č. KNC 1119/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1999 m2, v hodnote 6 635,46
eur - cesta, chodník Ulica Fraňa Kráľa
parc. č. KNC 1165 - ostatná plocha, s výmerou 2523 m2, v hodnote 837,48 eur - park Námestie
Štefana Kluberta
parc. č. KNC 1166 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2195 m2, v hodnote 7 286,06 eur
- cesta, chodník, parkovisko Námestie Štefana Kluberta
parc. č. KNC 1174 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1442 m2, v hodnote 4 786,56 eur
- cesta Za sedriou
parc. č. KNC 1265/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 5933 m2, v hodnote 19 693,95
eur - cesta, chodník Za sedriou
parc. č. KNC 1266/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1469 m2, v hodnote 1 518,30
eur - cesta, chodník Za sedriou
parc. č. KNC 1352/4 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1304 m2, v hodnote 4 328,49
eur - cesta, chodník Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1380/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4505 m2, v hodnote 14 953,85
eur - cesta, chodník, parkovisko a verejné priestranstvo bytové domy Ulica Milana Rastislava
Štefánika
parc. č. KNC 1387/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1882 m2, v hodnote 6 247,09
eur - cesta a verejné priestranstvo Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1388 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 237 m2, v hodnote 786,70 eur chodník Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1389/1 - Ostatná plocha, s výmerou 2 3299 m2, v hodnote 7 744,58 eur - chodníky
a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1389/10 - Ostatná plocha, s výmerou 160 m2, v hodnote 53,11 eur - cesta pri
zadnom vstupe k bývalej kotolni Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1473 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1362 m2, v hodnote 4 521,01 eur
- chodník Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1474 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2708 m2, v hodnote 8 988,91 eur
- cesta a parkoviská Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1475 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2133 m2, v hodnote 7 080,26 eur
- cesta Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1492/1 - Ostatná plocha a nádvorie, s výmerou 25079 m2, v hodnote 8 276,07 eur
- chodníky a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1493 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 852 m2, v hodnote 2 828,12 eur
- chodník a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1499 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1275 m2, v hodnote 4 232,22 eur
- cesta a parkoviská Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1516/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 304 m2, hodnote 1 009,10 eur
- chodník a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
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parc. č. KNC 1528 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 300 m2, v hodnote 995,82 eur basketbalové ihrisko Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1534/3 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3809 m2, v hodnote 12 643,56
eur - cesta a chodníky Ulica Michala Hlaváčka
parc. č. KNC 1602 - Ostatná plocha, s výmerou 614 m2, v hodnote 203,81 eur - chodník
Probstnerova cesta
parc. č. KNC 1608/1 - Ostatná plocha, s výmerou 22333 m2, v hodnote 7 369,89 eur - cesta,
chodníky, parkoviská, ihriská a verejné priestranstvo Rozvoj
parc. č. KNC 1608/5 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 130 m2, v hodnote 42,90 eur parkovisko Rozvoj
parc. č. KNC 1608/6 - Ostatná plocha, s výmerou 49 m2, v hodnote 16,17 eur - schodisko
Rozvoj
parc. č. KNC 1608/7 - Ostatná plocha, s výmerou 817 m2, v hodnote 269,61 eur - ihrisko
Rozvoj
parc. č. KNC 1616 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 5828 m2, v hodnote 19 345,42
eur - cesta, chodníky Železničný riadok a Rozvoj
parc. č. KNC 1625/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 171 m2, v hodnote 567,62 eur
- cesta autobusové nástupisko
parc. č. KNC 1626/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1216 m2, v hodnote 4 036,38
eur - chodník a verejné priestranstvo autobusové nástupisko
parc. č. KNC 1648/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 503 m2, v hodnote 1 332,95 eur
- chodník Železničný riadok
parc. č. KNC 1652/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4108 m2v hodnote 10 886,20
eur - cesta a verejné priestranstvo Železničný riadok
parc. č. KNC 1712 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1083 m2, v hodnote 3 594,90 eur
- cesta Staničná ulica
parc. č. KNC 1713 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3462 m2, v hodnote 11 491,73
eur - verejné priestranstvo Rozvoj
parc. č. KNC 1745 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 405 m2, v hodnote 1 344,35 eur
- cesta Krátka ulica
parc. č. KNC 1802/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 847 m2, v hodnote 2 811,52 eur
- cesta, chodník Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1812 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 128 m2, v hodnote 424,88 eur cesta Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1814 - Záhrada, s výmerou 76 m2, v hodnote 252,27 eur - cesta Ulica Gašpara
Haina
parc. č. KNC 1815 - Záhrada, s výmerou 78 m2, v hodnote 258,91 eur - cesta Ulica Gašpara
Haina
parc. č. KNC 1818 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4090 m2, v hodnote 13 576,31
eur - cesta, chodník Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1864 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3487 m2, v hodnote 11 574,72
eur - cesta Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1865/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 201 m2, v hodnote 667,19 eur
- chodník, verejné priestranstvo Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1866/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 979 m2, v hodnote 3 250,28 eur
- chodník, verejné priestranstvo Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1908/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 749 m2, hodnote 2 486,22 eur
- chodník, verejné priestranstvo prechod z Ulice Gašpara Haina na Pod vinicou
parc. č. KNC 1992/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 5257 m2, v hodnote 17 395,93
eur - cesta, chodník Pod vinicou
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parc. č. KNC 2016/5 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 57 m2, v hodnote 189,16 eur chodník Okružná ulica
parc. č. KNC 2021/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 76 m2, v hodnote 252,26 eur cesta, chodník prechod z Pod vinice na Okružnú ulicu
parc. č. KNC 2041/2 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1 7861 m2, v hodnote 59 287,80
eur - cesta, chodníky, verejné priestranstvo sídlisko Pod vinicou
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku
s účinnosťou od 01.12.2021:
 inv. č. 5/300/142 - Jazyková učebňa - digitálne laboratórium - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej
cene 2 174,40 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 2 036,40 eur;
 inv. č. 5/300/142_A - Jazyková učebňa - software k interaktívnemu projektoru,
v obstarávacej cene 237,60 eur, oprávky 30 eur, v zostatkovej cene 207,60 eur;
 inv. č. 5/300/142_B - Jazyková učebňa - nábytok - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej cene
1 557,12 eur, oprávky 195 eur, v zostatkovej cene 1 362,12 eur;
 inv. č. 5/300/142_C - Jazyková učebňa - vybavenie - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej cene
6 285,12 eur, oprávky 786 eur, v zostatkovej cene 5 499,12 eur;
 inv. č. 5/300/143 - Prírodovedná učebňa chémie - vybavenie - ZŠ. Š. Kluberta,
v obstarávacej cene 27 894,12 eur, oprávky 3 489 eur, v zostatkovej cene 24 405,12 eur;
 inv. č. 5/300/143_A - Chémia - Software k interfejsu - multilicencia, v obstarávacej cene
842,76 eur, oprávky 108 eur, v zostatkovej cene 734,76 eur;
 inv. č. 5/300/143_B - Prírodovedná učebňa chémie - nábytok - ZŠ Š. Kluberta,
v obstarávacej cene 10 699,80 eur, oprávky 1 338 eur, v zostatkovej cene 9 361,80 eur;
 inv. č. 5/300/144 - Prírodovedná učebňa fyziky - vybavenie - ZŠ. Š. Kluberta, v obstarávacej
cene 13 149,83 eur, oprávky 1 644 eur, v zostatkovej cene 11 505,83 eur;
 inv. č. 5/300/145 - Polytechnická učebňa - nábytok - ZŠ. Š. Kluberta, v obstarávacej cene
14 161,56 eur, oprávky 1 773 eur, v zostatkovej cene 12 388,56 eur;
 inv. č. 5/300/145_A - Polytechnická učebňa - vybavenie - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej
cene 24 216,55 eur, oprávky 3 030 eur, v zostatkovej cene 21 186,55 eur;
do správy Základnej škole, Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča, so sídlom: Námestie Štefana
Kluberta 10, 054 01 Levoča, IČO: 37873792.
T: 30.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku
s účinnosťou od 01.12.2021:
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 inv. č. 5/300/146 - Jazyková učebňa - digitálne laboratórium - ZŠ G. Haina, v obstarávacej
cene 2 174,40 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 2 036,40 eur;
 inv. č. 5/300/146_A - Jazyková učebňa - software k interaktívnemu projektoru,
v obstarávacej cene 237,60 eur, oprávky 30 eur, v zostatkovej cene 207,60 eur;
 inv. č. 5/300/146_B - Jazyková učebňa - nábytok - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene
1 776,27 eur, oprávky 225 eur, v zostatkovej cene 1 551,27 eur;
 inv. č. 5/300/146_C - Jazyková učebňa - vybavenie - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene 5 910
eur, oprávky 741 eur, v zostatkovej cene 5 169 eur;
 inv. č. 5/300/147 - Školská knižnica - vybavenie - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
36 761,59 eur, oprávky 4 596 eur, v zostatkovej cene 32 165,59 eur;
 inv. č. 5/300/147_A - Školská knižnica - software - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene
1 181,46 eur, oprávky 150 eur, v zostatkovej cene 1 031,46 eur;
 inv. č. 5/300/147_B - Školská knižnica - nábytok - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene
7 636,08 eur, oprávky 957 eur, v zostatkovej cene 6 679,08 eur;
 inv. č. 5/300/148 - Notebooková učebňa - vybavenie - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
14 733,64 eur, oprávky 1 842 eur, v zostatkovej cene 12 891,64 eur;
 inv. č. 5/300/148_A - Notebooková učebňa - software - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
2 703,60 eur, oprávky 171 eur, v zostatkovej cene 2 532,60 eur;
 inv. č. 5/300/148_B - Notebooková učebňa - nábytok - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
2 567,30 eur, oprávky 321 eur, v zostatkovej cene 2 246,30 eur;
 inv. č. 5/300/148_C - Notebooková učebňa - 3D tlačiareň - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej
cene 1 735,20 eur, oprávky 111 eur, v zostatkovej cene 1 624,20 eur;
do správy Základnej škole, Ulica Gašpara Haina 37, so sídlom: 054 01 Levoča, Ulica Gašpara
Haina 37, IČO: 37785834.
T: 30.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia
Hl. za 3

proti 1

zdr

1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť zmenu uznesenia č. 20 z 28. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Levoči konaného dňa 28.10.2021, ktorým bol k bodu: Nakladanie s majetkom
mesta – zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom
užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete,
schválený poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera a to tak, že písm. e), ktoré znie:
„investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne
dotknutých pozemkov vo výške 3 eur/bežný meter záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom
záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného
optického kábla ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa
príslušných právnych predpisov“
bude nahradené písm. e) v tomto znení:
„investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne
dotknutých pozemkov vo výške 7 eur/m² záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom záberom
dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného optického kábla
ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných
právnych predpisov“.
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené.
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
14

UZNESENIE č. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia
Hl. za 3

proti 1

zdr

1

=

neschválené

MR neodporúča MZ schváliť zmenu uznesenia č. 21 z 28. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Levoči konaného dňa 28.10.2021, ktorým bol k bodu: Nakladanie s majetkom
mesta – zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom
užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete,
schválený poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera a to tak, že písm. e), ktoré znie:
„investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne
dotknutého pozemku vo výške 3 eur/bežný meter záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom
záberom dotknutého pozemku sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného
optického kábla ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa
príslušných právnych predpisov“
bude nahradené písm. e) v tomto znení:
„investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne
dotknutého pozemku vo výške 7 eur/m² záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom záberom
dotknutého pozemku sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného optického kábla
ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných
právnych predpisov“.
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené.
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 28
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu jednoizbového nájomného bytu
č. 20, nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1417, na adrese Železničný
riadok č. 23 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 27229/2021/OM/45 zo dňa 10.08.2021
medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a p. Sandrou Pollákovou, nar. ■■■■■■ s manž.
Jaroslavom Pollákom, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, Levoča, ako nájomcom,
dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom, pod podmienkou pridelenia
2- izbového bytu.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 29
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového nájomného bytu
č. 3, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok
č. 23 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 30101/2021/OM/53 zo dňa 13.10.2021 medzi
Mestom Levoča ako prenajímateľom a p. Ivetou Kokyovou, nar. ■■■■■■, trvale bytom
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■■■■■■, Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým
nájomcom, pod podmienkou pridelenia 1- izbového bytu.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 30
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o výmene bytov medzi p. Sandrou
Pollákovou s manželom Jaroslavom Pollákom, t.č. bytom ■■■■■■, č. bytu 20, na 3. poschodí
a p. Ivetou Kokyovou, t.č. bytom ■■■■■■, č. bytu 3, na prízemí takto :
a) p. Sandra Polláková, nar. ■■■■■■ a manžel Jaroslav Pollák, nar. ■■■■■■, obaja bytom
■■■■■■, Levoča sa stanú nájomcami dvojizbového bytu č. 3, na prízemí bytového domu na
adrese Železničný riadok 1417/23 v Levoči, na dobu určitú 3 roky, s účinnosťou od 01.01.2022,
pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča, odovzdania doteraz
užívaného bytu č. 20, na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča a dodržania ustanovení
nájomnej zmluvy
b) p. Iveta Kokyová, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■ v Levoči sa stane nájomcom
jednoizbového bytu č. 20, na 3. poschodí bytového domu na adrese Železničný riadok č.
1417/23, v Levoči, na dobu určitú 3 roky, s účinnosťou od 01.01.2022, pod podmienkou
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča, odovzdania doteraz užívaného bytu č. 3,
na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
T: 31. 12. 2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 31
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie informácie o žiadateľoch o pridelenie mestských nájomných bytov
na adrese Potočná ulica č. 39 a Potočná ulica č. 40.
T: 16.11.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 32
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č.5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d
mesta Levoča na rok 2021.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 33
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu nasledovne:

schválené
zmena č.1 zmena č.2 zmena č.5 Po zmene
použitie
Transfer pre TS - športoviská
0
205 423
-87 886
117 537
Nájom TS
0
57 470
-57 470
0
Transfer pre MsKS
0
87 895
87 895
Galéria - MsKS
0
18 663
18 663
Kino - MsKS
0
10 549
10 549
Účel použitia

Spolu na bežné výdavky
T: 25.11.2021

0

0

UZNESENIE č. 34
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2022
Hl. za 5
proti 0

zdr

380 000 -145 356
234 644
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2022 podľa predloženého
návrhu.
T: 31.12.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoliť
na návrh primátora mesta za prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves Mgr. Danu
Šefčíkovú, nar. ■■■■■■, Ulica ■■■■■■, Levoča, na najbližšie funkčné obdobie rokov 2022
až 2026.
T:31.12.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 36
K bodu: Návrh plánu investičnej výstavby a opráv na rok 2022
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie návrh plánu investičnej výstavby a opráv na rok 2022.
T: 16.11.2021
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 37
K bodu: Zrušenie uznesenia č. 27/47 zo dňa 23.9.2021 k bodu - Návrh na schválenie
uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.
IROP-PO7-SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 27/47 z dôvodu upresnenia celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu projektu a zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu,
ktoré budú predmetom schvaľovania nového uznesenia.
T: 16.11.2021
Z: Mgr. Kamenická
UZNESENIE č. 38
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7- SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho
operačného programu
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti
s pandémiou COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) mestskou
príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča
za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“)
a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta.
T: 16.11.2021
Z: Mgr. Kamenická
UZNESENIE č. 39
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7- SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho
operačného programu
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.526,32
eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške min. 5% spolufinancovania v sume 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
T: 16.11.2021
Z: Mgr. Kamenická
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UZNESENIE č. 40
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7- SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho
operačného programu
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ udeliť oprávnenie štatutárneho zástupcu mestskej príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane
prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
T: 16.11.2021
Z: Mgr. Kamenická
UZNESENIE č. 41
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021/2022
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie
2021/2022" podľa predloženého návrhu.
T: 16.11.2021
Z: Mgr. Minďaš

Spracovala: Ing. Ľubomíra Čujová
V Levoči dňa 16.11.2021
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