Mestské zastupiteľstvo v Levoči

UZNESENIE

č. 24
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 25. februára 2021
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 15
proti 0

zdr

3

MZ schvaľuje program MZ.
T: ihneď

nehl. 0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 2
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu a Radoslava
Kellnera na doplnenie programu zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Návrhová komisia, overovatelia zápisnice, zapisovateľka
Hl. za 16
proti 0
zdr
2
nehl. 0
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Michal Kašper, Mgr.
Ladislav Ogurčák. MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Radoslav Kellner, Miroslav Čurilla.
Zapisovateľka JUDr. Lucia Babejová.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 4
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 10

proti 2

zdr

6

nehl. 0

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Kežmarská cesta, Levoča, k. ú. Levoča, a to
pozemkov parc. č. KN-C 8010/3 – ost. pl. s výmerou 3 426 m2, KN-C 8012/2 – ost. pl.
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s výmerou 841 m2 a KN-C 8012/7 – ost. pl. s výmerou 46 m2 od spoločnosti K.I.S., s. r. o.,
Kežmarská cesta 65, Levoča, SR, IČO: 31673538, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321 za
kúpnu cenu 20 eur/m2, z dôvodu rozšírenia areálu Technických služieb mesta Levoča, Hradby
2, Levoča, SR, IČO: 35528052.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/42 – ostatná pl. s výmerou 250 m2 pre
Ing. Miloša Jochmana, rod. Jochman, nar. 02.09.1960 a Bc. Agátu Jochmanovú, rod.
Šromeková, nar. 25.04.1956, obaja trvale bytom Jánskeho 3327/22, Spišská Nová Ves, SR do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 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, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a
úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve
pozemku v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/44 – zast.pl. s výmerou 115 m2, ktorý
bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 14 545 m2, k. ú.
Levoča na podklade Geometrického plánu č. 43356826-44/2020, vypracovaného dňa
02.11.2020Vladimírom Čechom - GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného Okresným
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.11.2020 pod číslom G1-362/20, pre Bc.
Kamila Tripšanského, rod. Tripšanský, nar. 25.08.1978 a MUDr. Marínu Tripšanskú, rod.
Murínovú, nar. 26.02.1975, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1348/10, Levoča, SR do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 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, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a
úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve
pozemku vo vlastníctve jedného zo žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu
výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc.
č. KN-C 2674/1 – zast. pl. s výmerou 51 m2, KN-C 2674/9 – zast. pl. s výmerou 98 m2 a KNC 2673/2 – záhrada s výmerou 127 m2, ktoré boli oddelené od pozemkov parc. č. KN-C
2674/1 – zast. pl. s výmerou 56 m2, KN-C 2674/2 – zast. pl. s výmerou 750 m2 a KN-C 2673
– záhrada s výmerou 153 m2 na podklade Geometrického plánu č. 3/2021, vypracovaného dňa
02.02.2021Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), pre p. Magdalénu Čurillovú, rod.
Bačová, nar. 01.07.1955, trvale bytom Predmestie 13, Levoča, SR do jej výlučného
vlastníctva 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 prevádzané pozemky sú zastavané
stavbou oplotenia a inými drobnými stavbami vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, ktoré nie sú
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu súp. č. 826 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, keďže sa nachádzajú v jej
bezprostrednom susedstve.
T: 31.07.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1786/4 –
zast. pl. s výmerou 36 m2 , oddeleného od pozemkov parc. č. KN-E 2642/1 – orná pôda
s výmerou 495 m2 a KN-E 7129 – zast. pl. s výmerou 3 078 m2 na podklade Geometrického
plánu č. 126/2020, vypracovaného dňa 30.12.2020 Ing. Jurajom Fabianom GK-FABIAN
(IČO: 45956898), pre p. Jána Lorka, rod. Lorko, nar. 09.06.1971 a PaedDr. Patríciu
Lorkovú, rod. Kohanovú, nar. 28.05.1976, obaja trvale bytom Krátka 1130/1, Levoča, SR
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 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
kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 1130 v bezpodielovom
spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej bezprostrednom susedstve.
T: 31.07.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 1

proti 10

zdr

7

nehl. 0= NESCHVAĽUJE

MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Ul.
Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2674/8 – zast. pl. s výmerou 43 m2,
oddeleného od pozemku parc. č. KN-C 2674/2 – zast. pl. s výmerou 750 m2 na podklade
Geometrického plánu č. 81/2020, vypracovaného dňa 30.11.2020 Ing. Petrom Garnekom
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(IČO: 34803637) pre p. Martinu Boroviakovú, rod. Boroviaková, nar. 01.11.1979, trvale
bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR do jej výlučného vlastníctva 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, že tento predaj nie je v rozpore so záujmami mesta, prevádzaný
pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľky
a účelom prevodu je zabezpečenie bezproblémového prístupu k plánovanému rodinnému
domu.
T: 31.07.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 17

proti 1

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území
Levoča, v lok. ul. Poľnej – parc. č. KN-C 2815/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 62 m2 ,
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 76/2020, vyhotoveného dňa 28.10.2020,
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča,
z pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 414 m2 , t. č. zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Daniela Polláka, rod.
Pollák, nar. 12.07.1992, trvale bytom Nad tehelňou 1458/30, 054 01 Levoča, SR, 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 žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 2815/2, domu s.
č. 1458 a pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je tento dom postavený;
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľovi rozšíriť si záhradu a zrealizovať
oplotenie;
prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Poľná ulica k. ú.
Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2815/7 – zast. pl., s výmerou 46 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 Daniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.7.1992,
bytom Nad tehelňou č. 1458/30, 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 priľahlého pozemku parc. č. KN-C 2815/2 a
pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1458 na ulici Nad
tehelňou č. 30, Levoča a ktorých žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom v podiele
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1/3-ina. Predajom pozemku žiadateľovi si rozšíri záhradu a zrealizuje nové oplotenie, pričom
mesto tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov 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
ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020,
m2 ,
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: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 0

proti 6

zdr

12

nehl. 0= NESCHVAĽUJE

MZ neschvaľuje zámer predať pozemok v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to časť pozemku
parc. č. KN-C 3777/36 – zast. pl., s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý si dá
vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady, pre Emíliu Novákovú, rod. Čonkovou, nar.
7.11.1967, bytom Lev. Lúky č. 1094/37, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 10 eur / m2,
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, ktorý umožňuje schváliť tento predaj pozemku zastavaného stavbou rodinného domu
vo vlastníctve nadobúdateľa.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj pozemku v lok. Lomnická ulica, k. ú. Levoča, a to pozemku
označeného novým parc. č. KN-C 5151/26 – zast. pl., s výmerou 13 m2, ktorý bol oddelený na
podklade geometrického plánu č. 268/2020, vyhotoveného dňa 15.5.2020 spol.
GEODETING, s.r.o. Košice (ďalej len „GP č. 268/2020“) od pozemku parc. č. KN-C 5151/2
– orná pôda, s výmerou 60 m2, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., so sídlom
Mlynská č. 31, Košice, IČO: 36599361, v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade
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s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
ktorý umožňuje schváliť tento predaj pozemku zastavaného stavbou bez súpisného čísla trafostanice vo vlastníctve nadobúdateľa.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky:
- parc. č. KN-C 3772/58 – ost. pl., s výmerou 127 m2 ;
- parc. č. KN-C 3772/57 – ost. pl., s výmerou 539 m2 ;
- parc. č. KN-C 3772/64 – ost. pl., s výmerou 51 m2 ;
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča;
pre Ondreja Čonku, rod. Čonka, nar. 29.08.1971 a manž. Magdalénu Čonkovú, rod.
Čonková, nar. 12.06.1973,obaja trvale bytom Levočské Lúky 1629/55, 054 01 Levoča, SR za
kúpnu cenu:
- pozemku parc. č. KN-C 3772/58 – ost. pl., s výmerou 127 m2: 10 eur/m2 ;
- pozemku parc. č. KN-C 3772/57 – ost. pl., s výmerou 539m2: 20 eur/m2 ;
- pozemku parc. č. KN-C 3772/64 – ost. pl., s výmerou 51m2: 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 pozemok parc. č. KN-C 3772/58 je zastavaný stavbou rodinného domu
v spoluvlastníctve kupujúcich (nezapísaného v katastri nehnuteľností) a pozemky parc. č.
KN-C 3772/57 a parc. č. KN-C 3772/64 tvoria priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej
bezprostrednom susedstve.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 9

proti 5

zdr

4

nehl. 0 = NESCHVAĽUJE

MZ neschvaľuje v súvislosti s realizáciou stavebného objektu SO 02 – vodovodné prípojky pre
stavbu pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“ uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO:
00329321, ako budúcim povinným z vecného bremena a Milošom Rušinom, rod. Rušin, nar.
10.12.1962, bytom Popradská cesta 868/33, Levoča, ako budúcim oprávneným z vecného bremena za
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(ďalej len „Zmluva“):
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni stavebný objekt SO 02 – vodovodné prípojky
(ďalej len „stavba“) pre plánovanú stavbu pod názvom „IBV - 3 rodinné domy, Levoča“, na
vlastné náklady na pozemkoch parc. č. KN-C 2408/1 – zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C
2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C 2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č.
KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1 060 m2, nachádzajúcich sa v lok. Popradská cesta k. ú.
Levoča, v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
ktorú vypracovala spol. MARMI, s.r.o. Poprad, Ing. Milan Bizub, autorizovaný stavebný inžinier
pre konštrukcie inžinierskych stavieb (ďalej len „PD stavby“);
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b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavby
s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;
c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky parc. č. KN-C 2408/1 –
zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C 2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C
2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č. KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1060 m2, vo
vlastníctve Mesta Levoča a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1 (ďalej len „zaťažené
pozemky“);
d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:
- trpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie staveného objektu SO 02 – vodovodné prípojky
pre stavbu pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“ v súlade s PD stavby;

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažených pozemkoch,
prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažené pozemky, pri
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho
práv z vecného bremena podľa zmluvy;
e) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa
schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú;
g) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutých
pozemkov, podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie
vecného bremena;
touto zmluvou bude zriadené vecné bremeno in rem, viažuce sa k stavebnému objektu SO 02 –
vodovodné prípojky na zaťažených pozemkoch.

T: 31.12.2021

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena
Hl. za 12

proti 0

zdr

6

nehl. 0

MZ schvaľuje v súvislosti s realizáciou stavebného objektu SO 02 – vodovodné prípojky pre stavbu
pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“ uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO:
00329321, ako budúcim povinným z vecného bremena a Milošom Rušinom, rod. Rušin, nar.
10.12.1962, bytom Popradská cesta 868/33, Levoča, ako budúcim oprávneným z vecného bremena za
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(ďalej len „Zmluva“):
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni stavebný objekt SO 02 – vodovodné prípojky
(ďalej len „stavba“) pre plánovanú stavbu pod názvom „IBV - 3 rodinné domy, Levoča“, na
vlastné náklady na pozemkoch parc. č. KN-C 2408/1 – zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C
2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C 2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č.
KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1 060 m2, nachádzajúcich sa v lok. Popradská cesta k. ú.
Levoča, v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
ktorú vypracovala spol. MARMI, s.r.o., Poprad, Ing. Milan Bizub, autorizovaný stavebný inžinier
pre konštrukcie inžinierskych stavieb (ďalej len „PD stavby“);
b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavby
s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;
c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky parc. č. KN-C 2408/1 –
zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C 2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C
2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č. KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1060 m2, vo
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vlastníctve Mesta Levoča a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1 (ďalej len „zaťažené
pozemky“);
d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:
- trpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie staveného objektu SO 02 – vodovodné prípojky
pre stavbu pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“ v súlade s PD stavby;

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažených pozemkoch,
prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažené pozemky, pri
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho
práv z vecného bremena podľa zmluvy;
e) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa
schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú;
g) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne z dôvodu, že tato stavba je vo verejnom záujme
a výrazne prispeje k rozvoju mesta;
touto zmluvou bude zriadené vecné bremeno in rem, viažuce sa k stavebnému objektu SO 02 –
vodovodné prípojky na zaťažených pozemkoch.

T: 31.12.2021

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 23 z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 24.09.2020, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena a to tak, že:
a) v prvej vete uznesenia sa text:
„pozemkov parc. č. KN-C 2363/1, KN-C 2363/4,stavby obchodného centra s. č. 1361
postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3,KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9 a pozemkov
parc. č. KN-C 2363/3, KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9“
nahrádza textom v tomto znení:
 pozemku parc. č. KN-C 2363/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 891 m2;
 pozemku parc. č. KN-C 2363/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 104 m2;
 stavby obchodného centra s. č. 1361 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3, parc. č.
KN-C 2363/6 a parc. č. KN-C 4741/9;
 pozemku parc. č. KN-C 2363/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 614 m2;
 pozemku parc. č. KN-C 2363/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 479 m2;
 pozemku parc. č. KN-C 4741/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 367 m2;

b) v prvej odrážke uznesenia sa pri vyhlásení trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči:
parc. č. KN-C 2352/1, KN-C 4739/1, KN-C 4742/6 a KN-C 8722/2 („slúžiace pozemky“)
umiestnenie stavby „Obchodné centrum Levoča – I. Etapa – spevnené plochy –
parkoviská a komunikácie“ a stavby „SO 2.13 Zásobovacia komunikácia“; „Obchodné
centrum – 2. Etapa“ („stavby“) v rozsahu podľa geometrického plánu č. 34/2020,
vyhotoveného dňa 03.07.2020, Ing. Petrom Garnekom – GEODET, IČO: 34803637,
s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, úradne overeného
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 20.07.2020 pod č. G1-208/20;
text : „parc. č. KN-C 2352/1, KN-C 4739/1, KN-C 4742/6 a KN-C 8722/2“
nahrádza textom v tomto znení:
- parc. č. KN-C 2352/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 2 008 m2 ;
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- parc. č. KN-C 4739/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 533 m2 ;
- parc. č. KN-C 4742/6 - zast. pl. a nádv., s výmerou 199 m2 ;
- parc. č. KN-C 8722/2 - ostatná plocha, s výmerou 207 m2 .
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené.

T: 25.02.2021

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – odňatie majetku zo správy
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením ods. 1 písm. f) Článku 5 a ods. 7 písm. a) Článku 8
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie
dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od 01.03.2021:
- Škoda Fabia Combi ev. č. LE 637 AJ, rok obstarania 2006, v obstarávacej cene 8 867,24
eur; oprávky 8 867,24 eur; v zostatkovej cene 0 eur;
zo správy Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, 054 01 Levoča, so sídlom: 054 01 Levoča, Ul.
Železničný riadok č. 3, IČO: 37879405.

T: 30.04.2021

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností
Hl. za 17

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, prenájom pozemku časť parc. č. KN-C
2888/1 – zast. pl., s výmerou 9,5 m2 v lokalite sídliska „Západ I“, k. ú. Levoča, v blízkosti
objektu súp. č. 635 (CVČ), pod predajným stánkom, pre p. Bc. Viktóriu Tarbajovú Tara,
miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1620/6, 054 01 Levoča, IČO: 45276374, na dobu
neurčitú, za nájomné vo výške 3 eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže
predajný stánok ktorý je umiestnený na pozemku bol vo vlastníctve pôvodného nájomcu p. R.
Tarbaja, ktorý zomrel a dedičským konaním prešli všetky práva a povinnosti spojené
s vlastníctvom a prevádzkou predajného stánku na manželku po nebohom, na p. Bc. Viktóriu
Tarbajovú.
T: 30.06.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, prenájom pozemku časť parc. č. KN-E
5919/1 – orná pôda, s výmerou 7,5 m2 v lokalite Nad tehelňou, k. ú. Levoča, v blízkosti
bytového domu súp. č. 1404, pod predajným stánkom, pre p. Bc. Viktóriu Tarbajovú Tara,
miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1620/6, 054 01 Levoča, IČO: 45276374, na dobu
neurčitú, za nájomné vo výške 3 eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže
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predajný stánok ktorý je umiestnený na pozemku bol vo vlastníctve pôvodného nájomcu p. R.
Tarbaja, ktorý zomrel a dedičským konaním prešli všetky práva a povinnosti spojené
s vlastníctvom a prevádzkou predajného stánku na manželku po nebohom, na p. Bc. Viktóriu
Tarbajovú.
T: 30.06.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – skončenie nájmu výpoveďou
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje skončenie nájmu, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy č.
P40085/09.00 zo dňa 15.07.2011, uzavretej medzi SR – Slovenským pozemkovým fondom,
so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 ako prenajímateľom a Mestom
Levoča, so sídlom Námestie Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 ako
nájomcom, predmetom ktorej je parcela č. KN-C 8446/3 – ost. pl., s výmerou 1 621 m2
v podiele ½, v katastrálnom území Levoča, výpoveďou v zmysle Čl. VI., ods. 1, písm. b)
Nájomnej zmluvy, podľa § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom
znení.
T: 30.06.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 28 zo 17. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 28.05.2020, ktorým bol schválený predaj pozemku
v katastrálnom území Levoča, v lok. Fedorkin jarok – parc. č. KN-C 6659/35 – ost. pl.,
s výmerou 138 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-4/2020,
vyhotoveného dňa 12.02.2020, Vladimírom Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom
podnikania 053 04 Studenec 38, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., t. č. zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Marcela Uhrína, rod.
Uhrín, nar. 15.08.1970, trvale bytom 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 do
30.06.2021.
T: 30.06.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zníženie nájomného o 50% z dôvodu COVID19 (2. vlna)
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (2. vlna) a vyhlásením
mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov a prenájom pozemkov vo
vlastníctve Mesta Levoča o 50 % za obdobie sťaženého užívania, dané opatreniami, prijatými
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva,
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zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.
T: 31.03.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní
mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené
žiadne námietky a pripomienky.
T: 01.03.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní
mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Levoča, podľa predloženého návrhu.
T: 01.03.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 28
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok č. 2 k Záložnej zmluve
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva na
nehnuteľnosti číslo zmluvy: VS-1/2012-KaHR-ZZ6 uzavretej dňa 10.09.2014 medzi
Ministerstvom hospodárstva SR, IČO: 00686832, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava
212 v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, IČO: 00002801, so sídlom:
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako záložným veriteľom a Mestom Levoča, IČO: 00 329 321,
so sídlom Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, Slovenská republika ako záložcom; a to
medzi Ministerstvom hospodárstva SR, IČO: 00686832, so sídlom Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislava v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, IČO:
00002801, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako záložným veriteľom a Mestom
Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, Slovenská
republika ako záložcom v zmysle ktorého sa predmet zálohu vo vzťahu k pozemkom
zmení a to tak, že ako predmet zálohu sa rušia tieto pozemky:
- parc. č. KN-C 4588/63 – ost. pl, s vým.
4 362 m2;
- parc. č. KN-C 4588/83 – ost. pl, s vým.
2 685 m2;
- parc. č. KN-C 4588/85 – ost. pl, s vým.
1 093 m2;
- parc. č. KN-C 4588/88 – ost. pl, s vým.
9 441 m2;
- parc. č. KN-C 4588/89 – ost. pl, s vým.
621 m2;
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- parc. č. KN-C 4588/90 – ost. pl, s vým.
721 m2;
- parc. č. KN-C 4588/91 – ost. pl, s vým.
155 m2;
- parc. č. KN-C 4588/92 – ost. pl, s vým.
466 m2;
- parc. č. KN-C 4588/93 – ost. pl, s vým.
25 m2;
- parc. č. KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým. 91 m2;
- parc. č. KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým. 15 m2;
a nahrádzajú sa týmito pozemkami:
- parc. č. KN-C 4588/63 – ost. pl, s vým.
4 409 m2;
- parc. č. KN-C 4588/83 – zast. pl. a nádv., s vým.
45 m2;
- parc. č. KN-C 4588/85 – ost. pl, s vým.
527 m2;
- parc. č. KN-C 4588/88 – zast. pl. a nádv., s vým.
167 m2;
- parc. č. KN-C 4588/89 – zast. pl. a nádv., s vým.
94 m2;
- parc. č. KN-C 4588/90 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 639 m2;
- parc. č. KN-C 4588/91 – zast. pl. a nádv., s vým.
478 m2;
- parc. č. KN-C 4588/92 – ost. pl, s vým.
4 822 m2;
- parc. č. KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.
11 m2;
- parc. č. KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.
49 m2;
- parc. č. KN-C 4588/96– zast. pl. a nádv., s vým. 2 107 m2;
- parc. č. KN-C 4588/97 – zast. pl. a nádv., s vým.
27 m2;
- parc. č. KN-C 4588/107 –zast. pl. a nádv., s vým.
61 m2;
- parc. č. KN-C 4588/108 – zast. pl. a nádv., s vým. 466 m2;
- parc. č. KN-C 4588/110 – zast. pl. a nádv., s vým. 4 693 m2;
- parc. č. KN-C 4588/111 – zast. pl. a nádv., s vým.
80 m2;
zapísanými v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča;
teda predmetom zálohu budú sumárne tieto pozemky:
Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča:
KN-C 4588/3 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 750 m2
KN-C 4588/5 - zast. pl. a nádv., s vým. 828 m2
KN-C 4588/6 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 824 m2
KN-C 4588/11 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 311 m2
KN-C 4588/12 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 586 m2
KN-C 4588/13 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 069 m2
KN-C 4588/14 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 727 m2
KN-C 4588/15 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 156 m2
KN-C 4588/16 - zast. pl. a nádv., s vým. 187 m2
KN-C 4588/24 - orná pôda, s výmerou
6 m2
KN-C 4588/32 - ostatné plochy, s vým. 63 197 m2
KN-C 4588/42 - zast. pl. a nádv., s vým. 221 m2
KN-C 4588/43 - zast. pl. a nádv., s vým. 278 m2
KN-C 4588/46 – zast. pl. a nádv., s vým. 28 m2
KN-C 4588/47 – zast. pl. a nádv., s vým.
8 m2
KN-C 4588/48 – zast. pl. a nádv., s vým. 10 m2
KN-C 4588/49 – zast. pl. a nádv., s vým. 24 m2
KN-C 4588/50 - zast. pl. a nádv., s vým.
51 m2
KN-C 4588/51 - zast. pl. a nádv., s vým.
61 m2
KN-C 4588/52 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 312 m2
KN-C 4588/53 - zast. pl. a nádv., s vým. 388 m2
KN-C 4588/54 - zast. pl. a nádv., s vým. 275 m2
KN-C 4588/55 - zast. pl. a nádv., s vým.
2 m2
KN-C 4588/56 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 737 m2
KN-C 4588/57 - zast. pl. a nádv., s vým. 134 m2
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KN-C 4588/63 - ostatné pl., s vým.
4 409 m2
KN-C 4588/64 - ostatné plochy, s vým.
694 m2
KN-C 4588/65 - ostatné plochy, s vým.
232 m2
KN-C 4588/66 - zast. pl. a nádv., s vým. 687 m2
KN-C 4588/67 – zast. pl. a nádv., s vým. 462 m2
KN-C 4588/68 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 239 m2
KN-C 4588/69 – zast. pl. a nádv., s vým. 301 m2
KN-C 4588/70 – zast. pl. a nádv., s vým.
16 m2
KN-C 4588/71 – zast. pl. a nádv., s vým. 101 m2
KN-C 4588/72 – zast. pl. a nádv., s vým.
64 m2
KN-C 4588/73 – zast. pl. a nádv., s vým.
42 m2
KN-C 4588/74 – zast. pl. a nádv., s vým. 127 m2
KN-C 4588/75 – zast. pl. a nádv., s vým.
46 m2
KN-C 4588/76 – zast. pl. a nádv., s vým.
61 m2
KN-C 4588/77 – zast. pl. a nádv., s vým.
45 m2
KN-C 4588/78 – zast. pl. a nádv., s vým.
10 m2
KN-C 4588/79 – zast. pl. a nádv., s vým. 535 m2
KN-C 4588/83 –zast. pl. a nádv, s vým.
45 m2
KN-C 4588/84 – ostatné plochy, s vým.
402 m2
KN-C 4588/85 – ostatné plochy, s vým. 527 m2
KN-C 4588/86 – ostatné plochy, s vým. 432 m2
KN-C 4588/87 – ostatné plochy, s vým.
576 m2
KN-C 4588/88 – zast. pl. a nádv., s vým. 167 m2
KN-C 4588/89 – zast. pl. a nádv., s vým. 94 m2
KN-C 4588/90 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 639 m2

KN-C 4588/58 - zast. pl. a nádv., s vým. 132 m2
KN-C 4588/59 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 235 m2
KN-C 4588/60 - zast. pl. a nádv., s vým. 451 m2
KN-C 4588/61 - zast. pl. a nádv., s vým. 496 m2
KN-C 4588/62 - zast. pl. a nádv., s vým. 230 m2

KN-C 4588/91 – zast. pl. a nádv., s vým. 478 m2
KN-C 4588/92 – ostatné plochy, s vým. 4 822 m2
KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.
11 m2
KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.
49 m2
KN-C 4588/96 – zast. pl. a nádv., s vým. 2 107 m2
KN-C 4588/97 – zast. pl. a nádv., s vým.
27 m2
KN-C 4588/107 – zast. pl. a nádv., s vým. 61 m2
KN-C 4588/108 – zast. pl. a nádv., s vým. 466 m2
KN-C 4588/110 – zast. pl. a nádv., s vým. 4 693 m2
KN-C 4588/111 – zast. pl. a nádv., s vým. 80 m2
Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča: KN-E 4603 – orná pôda, s vým. 268 m2

T: 31.12.2021

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 29
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – súhlas s podnájmom
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ súhlasí s tým, aby Nemocnica AGEL Levoča a. s., IČO: 36 594 849, so sídlom
Probstnerova cesta 2/3082, Levoča 054 01 („Nemocnica AGEL“) prenechala pozemok parc.
č. KN-C 1101/8 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 20 m2 v katastrálnom území Levoča,
v areáli Nemocnice AGEL, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú.
Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov,
do podnájmu Ing. Ondrejovi Kopaničákovi, rod. Kopaničák, nar. 13.09.1965 a manž. MUDr.
Alene Kopaničákovej, rod. Kubušová, nar. 18.08.1967, obaja trvale bytom Ulica Gašpara
Haina 1892/45, 054 01 Levoča, SR, s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú
s dobou nájmu.
T: 31.03.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 30
K bodu: Memorandum o spolupráci medzi Mestom Levoča spoločnosťou Schüle
Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad
Hl. za 14

proti 0

zdr

3

nehl. 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje
prípravu memoranda o spolupráci medzi Mestom Levoča a Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická
3860/34A, 058 01 Poprad.
T: 25.02.2021
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 31
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 13

proti 0

zdr

4

nehl. 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu:
- navýšiť príjmy kapitálového rozpočtu na položke príjem z predaja pozemkov o 641 260
eur. Ide o finančné prostriedky z predaja pozemkov IBV Krupný jarok.
- navýšiť výdavky kapitálového rozpočtu na investičné akcie:
- IBV Krupný jarok – vybudovanie infraštruktúry vo výške 555 000 eur. Rozpočet na
tejto položke po zmene č. 1 bude 270 000 eur.
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- nákup pozemkov na rozšírenie areálu Technických služieb vo výške 86 260 eur.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 32
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 11

proti 0

zdr

4

nehl. 3

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: pridelenie dotácie
z rozpočtu mesta v súlade s § 4 ods. VZN mesta č.3/2019 – kapitola 08.2.0. – kultúrne služby,
ostatné transfery na kultúru – na podporu činnosti pre LKS OZ, IČO 50046080 účelovo
určenú na úhradu nájomného a služieb spojených s predmetom nájmu v objekte radnice a to z
dôvodu prekážok na strane prenajímateľa a refundácie výdavkov LKS OZ spojených s
prieskumom a pripravovanou rekonštrukciou objektu radnice.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 33
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: nakúpiť pre 2250
obyvateľov Mesta Levoča nad 65 rokov dva kusy respirátorov FFP2 = 0,60 EUR x 2250 =
2700,- EUR z položky tovary a služby 630, Výdavky verejnej správy, finančná a rozp.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 34
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 10

proti 0

zdr

5

nehl. 3

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje 87
učiteľom (prenesený výkon) prostredníctvom záväzného ukazovateľa mimoriadnu odmenu
100,- EUR na vykrytie prevádzkových nákladov pre nariadenie práce z domu: 87 x 100=
8700,- EUR z kapitoly 09. školstvo: Náklady na školstvo -prenesený výkon.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 17

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ ruší
Uznesenie č. 19 z 19. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 24.9.2020.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 36
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 15

proti 0

zdr

3

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: začatie procesu
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu: „Levoča, prestavba
miestnej komunikácie ul. Špitálskej“ v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 37
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1
Hl. za 16

proti 1

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: finančná komisia
v spolupráci s právnikmi mesta posúdi zmluvný vzťah so spoločnosťou Agel o nájme budov
a majetku bývalej mestskej nemocnice s cieľom zlepšenia postavenia mesta v pozícii ochrany
svojho majetku. Výsledkom takéhoto posúdenia bude bod rokovania najbližšieho MZ, kde sa
bude rozhodovať o možných riešeniach, prípadne o odstúpení od nájomnej zmluvy.
T: 25.2.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 38
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 mesta Levoča na rok 2021
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c, mesta Levoča na

rok 2021 podľa predloženého návrhu.
T: 25.02.2021

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 39
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 mesta Levoča na rok 2021
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu nasledovne:
Účel použitia

schválené
použitie

PD
automobil
Meštiansky dom, NMP 43
Záchytné parkovisko - hradobná
priekopa
MRK Lev. Lúky - komunikácia,
osvetlenie
Priechody pre chodcov
územný plán

zmena č.1

20000
13000
12000
11280
64447
5000
15000
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Po zmene
20000
13000
12000
11280

13630

78077
5000
15000

Radnica - výskum
Radnica NMP 2
mestské opevnenie – architektonická
štúdia
NMP 47 PD
IBV Krupný jarok
Rek. a modernizácia autobusovej
Odvodnenie Závada
Idetské ihrisko pri Prameni
ZŠ G. Haina
Spolu

10000
53000

10000
53000

7000
33967
32415
5000
14000
30000
18151

7000
33967
32415
5000
14000
30000
18151

332260
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v rámci výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry, číslo:2020/001“.
T: 26.02.2021
Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický
UZNESENIE č. 43
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č.
2917/1-projektová dokumentácia
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje predloženie projektu „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: 26.02.2021
Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický
UZNESENIE č. 44
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č.
2917/1-projektová dokumentácia
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla
č.28 v Levoči, ÚZPF č. 2917/1 – projektová dokumentácia“ vo výške 600,-EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.02.2021
Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický
UZNESENIE č. 45
K bodu: Projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č.
2891/1 – projektová dokumentácia
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie projektu „Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči,
ÚZPF č. 2891/1 - 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.
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T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 46
K bodu: Projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č.
2891/1 –projektová dokumentácia
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl. 1
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2
v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 - projektová dokumentácia“ vo výške 2 418,-EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 47
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie projektu „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: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 48
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova NKP- mestské opevnenie a jeho
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa“vo výške 1450,-EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický
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UZNESENIE č. 49
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č.2936/1
– reštaurátorská dokumentácia
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie projektu „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: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 50
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č.2936/1
– reštaurátorská dokumentácia
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla
č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 –reštaurátorská dokumentácia“ vo výške 296,-EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 51
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č.2932/1
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie projektu „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: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 52
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č.2932/1
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla
č.43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“vo výške 2662,-EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu.
T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
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Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický
UZNESENIE č. 53
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.2939/1
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie projektu „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: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 54
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.2939/1
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla
č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1“vo výške 422,-EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu.
T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 55
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č.2940/1
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje predloženie projektu „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: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 56
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č.2940/1
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla
č.51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1“vo výške 2720,-EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu.
20

T: 26.02.2021

Z: Mgr. Babicová
Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Kamenický

UZNESENIE č. 57
K bodu: Obnova Radnice v Levoči – 1. etapa
Hl. za 11
proti 0

zdr

6

nehl. 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: skončenie
nájomnej zmluvy č.17964/2016/OM zo dňa 31.3.2016 s nájomcom LKS OZ, Levoča, IČO
50046080 na základe Čl. XI., bod 1 písm. a) a to dňom dohodnutým v písomnej dohode
zmluvných strán so skrátenou výpovednou lehotou 14 dní a to z dôvodu prekážok na strane
prenajímateľa a nájomcu, vyplývajúcich z prípravy rekonštrukcie objektu radnice.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 58
K bodu: Obnova Radnice v Levoči – 1. etapa
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných
prác na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa “.
T: 26.02.2021

Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 59
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021
Hl. za 16
proti 0
zdr
0

nehl. 2

MZ schvaľuje 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
T: 26.02.2021

Názov športového klubu

Schval.
dotácia
FK 05 Levoča
7800,00 €
HK Slovan Levoča
5900,00 €
BK Slovenský orol
4000,00 €
HK Spiš Indians
6000,00 €
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA
3650,00 €
o.z. Cyklo Spiš Levoča
3750,00 €
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 60
K bodu: Zimný štadión a jeho prevádzka
Hl. za 11
proti 0

zdr

7

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje
prevádzku zimného štadióna do 2.5.2021.
T: 25.02.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 61
K bodu: Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a dopravy
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ berie na vedomie, že Ing. Jozef Kováč sa s účinnosťou od 09. 02. 2021 vzdal funkcie
člena komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy.
T: 01.03.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 62
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2020
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ berie na vedomie Správu o činnosti MsP za rok 2020.
T: 26.02.2021

Z: Mgr. Petruška
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 63
K bodu: Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020
Hl. za 18
proti 0
zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie Správu o činnosti štátnej polície za rok 2020.
T: 26.02.2021

UZNESENIE č. 64
K bodu: Terestriálne vysielanie
Hl. za 17

Z: Ing. Vilkovský, MBA

proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského: MZ súhlasí
s pokračovaním terestriálneho vysielania na území mesta Levoča.
T: 25.02.2021
Z: Ing. Vilkovský, MBA
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Interpelácie poslancov MZ
1. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: žiadam riaditeľa TS, aby detailne
položkovite poskytol „štruktúru“ nákladov na prevádzku zimného štadióna a poskytol
aj náklady na prevádzku, keď je zimný štadión odstavený.
T: 25.03.2021
Z: Mgr. Branislav Minďaš
2. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: žiadam informáciu o výrube
stromov v areáli mestskej nemocnice s poliklinikou pri zariadení urgentný príjem.
T: 25.03.2021
Z: Mgr. Martin Drahomirecký
3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výberové konanie na náčelníka
mestskej polície.
T: 25.03.2021
- Bod č. 3 bol vysvetlený na mieste.
4. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výberové konanie na riaditeľov MŠ a
ZŠ.
T: 25.03.2021
Z: PaedDr. Mária Choborová
5. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výberové konanie na vedúceho odboru
stavebného a investičného.
T: 25.03.2021
Z: Ing. Jarmila Lisoňová
6. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: oprava schodov pri CVČ a ZŠ
Francisciho.
T: 25.03.2021
Z: Mgr. Branislav Minďaš
7. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: úprava cesty – prechod zo Sídliska
západ na chodník serpentíny.
T: 25.03.2021
Z: Mgr. Branislav Minďaš
8. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: TV Levoča - vysvetlenie pre
občanov, prečo je možné live vysielanie omší z kostolov. Prečo nie je možné live
vysielanie MZ, alebo športových podujatí (zápas hádzaná, futbal, basketbal..) buď vo
vysielaní, alebo na stránke TV Levoča.
T: 25.03.2021
- Bod č. 8 bol vysvetlený na mieste.
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9. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: bezbariérový prístup k žihadielku.
Požiadavka adresovaná oddeleniu IČ, ÚP a ŽP, SÚ na MsÚ po odporúčaní od TSML,
alebo všeobecne na MsÚ v Levoči.
T: 25.03.2021
Z: Ing. Lenka Petrášová
Mgr. Branislav Minďaš
Mgr. Nikolaj Kučka

10. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: schody pri ZŠ Francisciho.
Stanovisko k havarijnému stavu a spôsob vyriešenia.
T: 25.03.2021
Z: Mgr. Branislav Minďaš
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