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Mestská rada v Levoči 
/GDPR/ 

U Z N E S E N I E 
č. 21 

z 21. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa 8. februára 2022 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  5 proti 0 zdr 0 
 
MR schvaľuje program MR. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  5 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 z 20. zasadnutia MR.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 4 
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 nehnuteľnosti v lok. 
sídl. Západ, k.ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 2868/290 - ost. pl., s výmerou 18 m2, 
pre Jozefa Labudu, 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 2868/291, na ktorom bude zrealizovaná stavba prístavby ku 
garáži vo vlastníctve žiadateľa a za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
2868/82 – zast. pl. vo vlastníctve Ľubomíra Ondriša, ktorý s odpredajom pozemku 
a prístavbou za jeho garážou súhlasí, žiadateľ má zámer aj na pozemku zrealizovať stavbu 
prístavby ku garáži, čím si zväčší manipulačný priestor svojej garáže.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti 0 zdr 0 
 

MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Baštovej – parc. č. KN-C 297/10 – zast. pl. a nádv., s výmerou 37 m2, oddeleného na 
podklade geometrického plánu č. 76/2021, vyhotoveného dňa 19.11.2021, Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku 
parc. č. KN-C 297/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 221 m2 , t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Daniela Huraia, 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 stavbou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností vo vlastníctve 
kupujúceho a to betónovými múrikmi a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.       
T: 30.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností – poslanecký návrh 

Hl. za  3 proti 0 zdr 3 = neschválené 
/kladne formulovaný návrh nebol hlasovaním schválený/ 

MR neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MR Anny Kravecovej – stiahnuť 
z rokovania MR bod: uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO 329321 ako budúcim predávajúcim a Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov, SR, IČO: 37870475 ako budúcim 
kupujúcim. Predmetom budúceho prevodu je časť stavby súp. č. 58, nachádzajúcej sa na 
Námestí Majstra Pavla v Levoči, k. ú. Levoča, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45 – 
zast. pl. a nádv. s výmerou 1 151 m2, a to prednej časti uvedenej stavby a príslušného 
pozemku pod touto časťou stavby, ktoré budú oddelené od zvyšku stavby a pozemku na 
náklady budúceho kupujúceho. Budúci kupujúci predmet prevodu na vlastné náklady 
zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať regionálnu knižnicu pre potreby obyvateľov mesta 
Levoča a okolia 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností  

Hl. za  1 proti 0  zdr 5 = neschválené  
/kladne formulovaný návrh nebol hlasovaním schválený/ 

MR neodporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO 329321 ako 
budúcim predávajúcim a Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov, SR, 
IČO: 37870475 ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami 
zmluvy: 
 Predmetom budúceho prevodu je časť stavby súp. č. 58, nachádzajúcej sa na Námestí 

Majstra Pavla v Levoči, k. ú. Levoča, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 1 151 m2, a to prednej časti uvedenej stavby a príslušného pozemku 
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pod touto časťou stavby, ktoré budú oddelené od zvyšku stavby a pozemku na náklady 
budúceho kupujúceho; 

 Kúpna cena na predmet prevodu je určená dohodou zmluvných strán na 1 euro; 
 Obsahom zmluvy bude zriadenie predkupného práva v prospech budúceho predávajúceho 

na predmet prevodu za kúpnu cenu 1 euro; 
 Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho predávajúceho refundovať budúcemu 

kupujúcemu všetky náklady, spojené s rozdelením predmetných nehnuteľností v prípade, 
ak nedôjde k prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane budúceho 
predávajúceho; 

 Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho kupujúceho uzavrieť s budúcim predávajúcim 
nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude záväzok budúceho kupujúceho prenechať 
budúcemu predávajúcemu do užívania na dobu určitú tú časť nebytových priestorov 
v predmete prevodu, ktorá je užívaná budúcim predávajúcim ako informačná kancelária, 
požičovňa bicyklov a verejné sociálne zariadenia, a to do času, keď budúci predávajúci 
bude mať vytvorené podmienky na presťahovanie týchto prevádzok do iných vhodných 
nebytových priestorov, najneskôr však do 31.12.2023; 

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 budúci kupujúci predmet 
prevodu na vlastné náklady zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať regionálnu knižnicu 
pre potreby obyvateľov mesta Levoča a okolia. 
T: 30.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 1  zdr 5= neschválené  
/kladne formulovaný návrh nebol hlasovaním schválený/ 

MR neodporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO 329321 ako 
budúcim predávajúcim a Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov, SR, 
IČO: 37870475 ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami 
zmluvy: 
 Predmetom budúceho prevodu je časť stavby súp. č. 58, nachádzajúcej sa na Námestí 

Majstra Pavla v Levoči, k. ú. Levoča, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 1 151 m2, a to prednej časti uvedenej stavby a príslušného pozemku 
pod touto časťou stavby, ktoré budú oddelené od zvyšku stavby a pozemku na náklady 
budúceho kupujúceho; 

 Kúpna cena na predmet prevodu je určená dohodou zmluvných strán na 150 000 euro, 
rovnajúcu sa predpokladaným nákladom na vyvolanú investíciu budúceho predávajúceho 
na zabezpečenie prevádzky kina po rozdelení stavby súp. č. 58 (predovšetkým realizácia 
samostatnej technickej infraštruktúry, vybudovanie nových sociálnych zariadení, zázemia 
pre zamestnancov, pokladne, vchodu, únikových východov a elektrickej prípojky na účel 
zabezpečovania kultúrnych akcií na Námestí Majstra Pavla); 

 Obsahom zmluvy bude zriadenie predkupného práva v prospech budúceho predávajúceho 
na predmet prevodu za kúpnu cenu 150 000 euro; 

 Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho predávajúceho refundovať budúcemu 
kupujúcemu všetky náklady, spojené s rozdelením predmetných nehnuteľností v prípade, 
ak nedôjde k prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane budúceho 
predávajúceho; 
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 Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho kupujúceho uzavrieť s budúcim predávajúcim 
nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude záväzok budúceho kupujúceho prenechať 
budúcemu predávajúcemu do užívania na dobu určitú tú časť nebytových priestorov 
v predmete prevodu, ktorá je užívaná budúcim predávajúcim ako informačná kancelária, 
požičovňa bicyklov a verejné sociálne zariadenia, a to do času, keď budúci predávajúci 
bude mať vytvorené podmienky na presťahovanie týchto prevádzok do iných vhodných 
nebytových priestorov, najneskôr však do 31.12.2023; 

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 budúci kupujúci predmet 
prevodu na vlastné náklady zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať regionálnu knižnicu 
pre potreby obyvateľov mesta Levoča a okolia. 
T: 30.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  6 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča MZ schváliť kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku – parcele KN-C                  
č. 252/5- zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 52 m2, t. č. evidovaná na LV č.6 v k.ú. 
Závada, vo vlastníctve Ing. Jozefa Babeja, Levoča,  s veľkosťou  3/32 v pomere k celku, pre 
Mesto Levoča, Nám, Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 
15,00 eur/m2, za účelom vybudovania kanalizácie a vysporiadania vlastníctva pozemkov, 
ktoré sú zastavané verejnou komunikáciou.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – odňatie majetku zo správy 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie majetku: 
- inv. č. 7-88 – obraz „Konvergencia“ akryl na plátne s rozmermi 70 x 50 cm, autor Adam 
Macko, Levoča, 1 ks, vstupná cena 390 eur; 
zo správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie 
Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 
T: 01.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov ,prenájom pozemku časť 
parc. č. KN-C 1626/1 – zast. pl., s výmerou 10,60 m2 v lokalite autobusového nástupiska, k. ú. 
Levoča, pod umiestnenou dočasnou stavbou predajného stánku, pre p. Margaritu Bogyovú, 
Levoča, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, za účelom prevádzkovania 
predajného automatu na kávu, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže dočasná stavba 
predajného stánku je vo vlastníctve p. M. Bogyovej. 
T: 30.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností 

Hl. za  5 proti 0  zdr 1  
 

MR odporúča MZ schváliť ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča pod dočasnou stavbou 
predajného stánku, na časti parc. č. KN-C 1626/1 – zast. pl. s výmerou 10,60 m2 v lokalite 
autobusového nástupiska, k. ú. Levoča, založeného Nájomnou zmluvou č. 21201/14/OM/229 
zo dňa 28.05.2014 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a nájomcom spol. 
BRITANNIA CONNECTIONS, s r. o., Žilina, IČO: 44 913 117, dohodou, ku dňu účinnosti 
nájomnej zmluvy s novým nájomcom p. Margaritou Bogyovou, Levoča.  
T: ako v texte        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  6 proti 0 zdr 0 
 

MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 13 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči, konaného dňa 25.11.2021, ktorým bol schválený predaj pozemku 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,  z dôvodu nezáujmu. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

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 3 985,51 Eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

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 20 812,12eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

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 14 704,78eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

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 206 162,16eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
  

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ Levoča, Francisciho 11, 054 01 Levoča podľa prílohy 
č. 4, spolu v obstarávacej cene 11 080,49 eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

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 73 984,96 eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

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 6 390,22 eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
  

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe MŠ Levoča, Francisciho 8, 054 01 Levoča podľa prílohy  
č. 7, spolu v obstarávacej cene 5 915,99 eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ Levoča, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča podľa 
prílohy č. 8, spolu v obstarávacej cene 17 869,00 eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie rozhodnutia 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
 
MR odporúča primátorovi mesta zrušiť rozhodnutie č. sek/19/30 zo dňa 18.11.2021, 
ktorým bola schválená dohoda o výmene bytov medzi p. Sandrou Pollákovou s manželom 
Jaroslavom Pollákom, t.č. bytom Železničný riadok č. 23, č. bytu 20, na 3. poschodí                              
a p. Ivetou Kokyovou, t.č. bytom Železničný riadok č. 23, č. bytu 3,  na prízemí takto: 
a) p. Sandra Polláková, a manžel Jaroslav Pollák, 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,  Levoča 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. Zrušenie rozhodnutia je z dôvodu nepodpísania 
nájomných zmlúv. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie rozhodnutia 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča primátorovi mesta zrušiť rozhodnutie č. sek/19/28 zo dňa 18.11.2021, 
ktorým bolo schválené 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, s manž. Jaroslavom 
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Pollákom, Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým 
nájomcom, pod podmienkou pridelenia 2- izbového bytu. Zrušenie rozhodnutia je z dôvodu 
nepodpísania ukončenia nájmu bytu a nezrealizovania výmeny bytov č. 3 a č. 20, na adrese 
Železničný riadok 1417/23, Levoča.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie rozhodnutia 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča primátorovi mesta zrušiť rozhodnutie č. sek/19/29 zo dňa 18.11.2021, 
ktorým bolo schválené 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, Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu 
účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom, pod podmienkou pridelenia 1- izbového bytu. 
Zrušenie rozhodnutia je z dôvodu nepodpísania ukončenia nájmu bytu a nezrealizovania 
výmeny bytov č. 3 a č. 20, na adrese Železničný riadok 1417/23, Levoča. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0 
 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu trojizbového nájomného bytu 
č. 8, nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho  
č. 23B v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 32716/2021/OM/74  zo dňa 23.11.2021 
medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. Bc. Michalom Repaským, s manž. Bc. 
Miroslavou Repaskou, Levoča, ako nájomcom, dohodou s účinnosťou deň pred dňom 
účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom. 
T: 30.04.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0  

 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 8, nachádzajúci 
sa  na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č. 23B v Levoči na 
dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržaní ustanovení nájomnej zmluvy. 
Výber nájomcu je v kompetencii primátora mesta.  
T: 30.04.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní 
mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča – poslanecký návrh 

Hl. za  6 proti 0  zdr 0  

MR schvaľuje poslanecký návrh poslanca MR JUDr. Pavla Papcuna  - v návrhu VZN 
mesta č....../2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča            
v § 2, bod 1, písm. c/ vypustiť formuláciu „nenadobudla alebo nepreviedla na inú právnickú 
alebo fyzickú osobu takúto nehnuteľnosť za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich              
ku dňu podania žiadosti“.  

T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – poistná zmluva 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť uzavretie Poistnej zmluvy medzi mestom 
Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako 
poistníkom a poisteným a poisťovňou PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka 
poisťovne z iného členského štátu, IČO: 50 659 669, so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 07, na poistenie dvoch nájomných bytových 
domov nachádzajúcich sa v lok., ul. Potočnej v Levoči s dojednaním poistenia takto:  

PREDMET POISTENIA/POISTNÁ SUMA:  
MAJETOK 
1. Nájomný bytový dom s. č. 3548 (o. č. 40), na pozemku parc. č. KN-C 3056/38, ul. Potočná, 
Levoča,   
    t. j. STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01.1 – Bytový dom 1 – PS: 1 443 746,67 eur;   
2. Nájomný bytový dom s. č. 3547 (o. č. 39), na pozemku parc. č. KN-C 3056/37, ul. Potočná, 
Levoča,   
    t. j. STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01.2 – Bytový dom 2 – PS: 1 444 829,07 eur;   
3. SO 08 – Vodovodná prípojka –                   PS: 37 531,10 eur; 
4. SO 09 – Kanalizačná prípojka splašková – PS: 10 811,55 eur; 
5. SO 10 – Kanalizačná prípojka dažďová –   PS: 23 974,17 eur;  
 
POISTNÉ RIZIKÁ: 
 požiar, priamy úder blesku, výbuch, náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa; 
 krupobitie, mráz, lavína, tiaž snehu alebo námrazy, povodeň alebo záplava, prudký vietor, 

výbuch sopky, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy; 
 krádež, vandalizmus vnútorný, vandalizmus vonkajší; 
 voda z neverejných rozvodov (vnútorný vodovod, kanalizácia, kúrenie); 
 atmosferické zrážky; 
 spätné vystúpenie vody z odpadového potrubia; 
 voda z akvária, bazéna alebo nádrže; 
 spodná voda (zvýšenie hladiny podzemnej vody); 
 voda zo strešných žľabov a vonkajších rozvodov; 
 pád stromov, stožiarov a iných predmetov, aerodynamický tresk, dym, náraz motorového 

vozidla   
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 vedeného poisteným alebo inou osobou ako poisteným, nepriamy úder blesku, prepätie, 
podpätie,   

 skrat na elektromotore, voľne žijúce živočíchy,  
 ostatné nevylúčené riziká; 
 vandalizmus vonkajší,  
 technologická časť stavby pre ostatné nevylúčené riziká; 
 sklo pre ostatné nevylúčené riziká; 
 náklady na odpratanie zvyškov; 
 náklady na odstránenie nepoškodených vecí; 
 náklady na únik vody alebo iného média; 
 náklady na náhradné ubytovanie; 
 zisk z prenájmu; 
 náklady na opravu alebo technické zhodnotenie časti stavby;  
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU spôsobenú osobám tretím alebo povereným:  
 vyplývajúcu z vlastníctva bytu v mieste poistenia; 
 pri vykonávaní opráv alebo technického zhodnotenia bytu v mieste poistenia svojpomocne; 
 
- spoluúčasť/franšíza: 50 eur pre všetky dojednané riziká; 
- výška poistného: 960,96 eur/rok; 
- začiatok poistenia: deň prevzatia od zhotoviteľa (deň preberacieho konania); 
- doba poistenia: doba neurčitá. 
T: 30.06.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 2, nachádzajúci 
sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 51, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 51                          
v Levoči na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod 
podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. Výber nájomcu je v kompetencii  
primátora mesta.  
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č.1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c, 1/d 
mesta Levoča na rok 2022. 
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
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MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 

použitie 
zmena 

č.1 
Po zmene 

PD 45 000   45 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077   78 077 
Priechody pre chodcov 4 700   4 700 
Cyklochodník 48 625   48 625 
Cyklochodník - pozemky   121400 121 400 
Lávka - Lev. Potok 40000   40 000 
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30000   30 000 
VO Žel. riadok  15000   15 000 
Radnica NMP 2 36504   36 504 
NMP 47 PD 1325   1 325 
Vodozádržné opatrenia 25 000   25 000 
Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000   5 000 
Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11505   11 505 
ZŠ G. Haina 69887   69887 
Spolu na kapitálové výdavky 410 623 121 400 532 023 

 
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča MZ schváliť použitie rezervného fondu  nasledovne.  
 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

Po zmene 

Vodná nádrž Levoča 0 168000 168 000 
      0 
Spolu na kapitálové výdavky 0 168 000 168 000 

 
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. xxxx /2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych 
služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne  služby na území  mesta   
Levoča    

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. xxxx/2022 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby na území 
mesta Levoča. 
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T: 01.03.2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva             
vo vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej 
umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej 
školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča MZ schváliť návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, 
ktorá spočíva vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko 
Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  
umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
T: 01.03.2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva vo 
vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej umeleckej 
školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR berie na vedomie informáciu, že k návrhu na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení, ktorá spočíva vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení Elokované 
pracovisko Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou 
Základnej  umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta 
Levoča, neboli uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 01.03.2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 37 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 
 

Hl. za 5  proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019)  – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport 
a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B - podpora športovej činnosti VZN mesta 
Levoča č.3/2019 pre: 
 
 

Pč. Názov športového klubu Schval. 
dotácia 

1. Levoča XC ski team 3100,00 € 
2. Tenis club 92 Levoča 3100,00 € 
3. TJ Štart 2000,00 € 
4. OZ TABATA 1100,00 € 
5. FbKQuickball Levoča 2500,00 € 
6. CK LEV Levoča 1000,00 € 
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7. TJ Javorinka   800,00 € 
 
T: ihneď        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5  VZN 
mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné  transfery pre šport a telovýchovu v 
zmysle § 14 ods. 1 písmeno A-  podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre: 
 

Pč. Názov športového klubu Schval. 
dotácia 

1. FK 05 Levoča 8500,00 € 
2. HK Slovan Levoča 6000,00 € 
3. BK Slovenský orol 4100,00 € 
4. HK Spiš Indians 6500,00 € 
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA      4000,00 € 
6. o.z. Cyklo Spiš Levoča 4050,00 € 

T: ihneď        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 39 
K bodu: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť predloženie projektu  „NKP mestské opevnenie – oprava 
hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek 
I-IV, ÚZPF č. 2741/9“ 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 2022, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť spolufinancovanie projektu „NKP mestské opevnenie – 
oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 
01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“ vo výške 1 300,-EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
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               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
predmetu projektu „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
                Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa. 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť predloženie projektu  „Obnova NKP – mestské opevnenie 
a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko-historický výskum - 
I. 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 2022, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa. 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Obnova NKP – mestské 
opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko-historický 
výskum - I. etapa“ vo výške 330,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa. 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber spracovateľa 
architektonicko-historického výskumu pre projekt „Obnova NKP – mestské opevnenie 
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a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko-historický výskum - 
I. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 
projektová dokumentácia 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť predloženie projektu  „Dom meštiansky na Kláštorskej ulici 
č.20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 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 2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 
projektová dokumentácia 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky na Kláštorskej 
ulici č.20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – projektová dokumentácia“ vo výške 630,-EUR 
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 
projektová dokumentácia 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber spracovateľa 
projektovej dokumentácie pre projekt „Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č.20 v Levoči, 
ÚZPF č. 2750/1 – projektová dokumentácia“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
                Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 
2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestia Majstra 
Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej 
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fasády“ 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 2022, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
                Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 
2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestia 
Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov 
uličnej fasády“ vo výške 628,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF                      
č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
predmetu projektu „Dom meštiansky, Námestia Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF                     
č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č. 
2891/1 – reštaurátorské práce 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
 

MR odporúča  MZ schváliť predloženie projektu  „Radnica s areálom na Námestí 
Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ 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 2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF                      
č. 2891/1 – reštaurátorské práce 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0  
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MR odporúča  MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Radnica s areálom na Námestí 
Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ vo výške 7 228,-
EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 33 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. 01. 2022. 
T: 28. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

      Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2021 

Hl. za  5 proti 0  zdr 0  
 

MR berie na vedomie Správu o činnosti MsP  za rok 2021. 
T: ihneď         Z: Mgr. Petruška 
 
Spracovala: Mgr. Dagmar Spišská 
 
V Levoči dňa 08.02.2022 
         

 
 


