
1 
 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 25 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 22. apríla 2021 

 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  8 proti 0 zdr  7 nehl. 0= NESCHVAĽUJE   
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej na doplnenie programu 
zasadnutia MZ:  MHD v Levoči, aby občania nad 70 rokov mali zadarmo prepravu. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  6 proti 0 zdr  13 nehl. 0= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej na doplnenie programu 
zasadnutia MZ: Žiadam, aby bolo oddelené oddelenie investičné od stavebného úradu. 
A každé oddelenie aby malo svojho vedúceho. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  11 proti 0 zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného na doplnenie 
programu zasadnutia MZ: Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov 
a majetku a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel.. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  19 proti 0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Anna Kravecová, JUDr. 
Pavol Papcun. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Overovatelia zápisnice, zapisovateľka 

Hl. za  15 proti 0 zdr 3 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: RNDr. Vladimír Adamkovič, Mgr. Ladislav Ogurčák. 
Zapisovateľka JUDr. Lucia Babejová. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia MZ.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2428/10 – 
zast. pl. s výmerou 82 m2,oddeleného od pozemku parc. č. KN-E 7164/2 – zastavaná plocha 
s výmerou 6 023 m2na podklade Geometrického plánu č. 43356826-09/2021, vypracovaného 
dňa 15.02.2021Vladimírom Čechom - GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 02.03.2021 pod zn. G1-46/21,pre 
Mgr. Zuzanu Kešeľákovú, rod. Kešeľáková, nar. 01.02.1979, trvale bytom Okružná 
1577/35, Levoča, SR v celosti (1/1) za kúpnu cenu 14 eur / m2v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že 
prevádzaný pozemok je z časti zastavaný stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúcej, ktorá 
nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou rodinného domu súp. č. 886 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, keďže sa nachádza v 
jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. 
č. KN-C 2674/10 – zastavaná plocha s výmerou 26 m2 a KN-C 2675/10 – záhrada s výmerou 
163 m2, pre p. Jozefa Gibalu, rod. Gibala, nar. 29.02.1956 a p. Máriu Gibalovú, rod. 
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Kacejovú, nar. 13.03.1958, obaja trvale bytom Predmestie 45, Levoča, SR v celosti (1/1) do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 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 kupujúcich, 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. 779 v bezpodielovom 
spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. 
č. KN-C 2674/11 – zastavaná plocha s výmerou 23 m2 a KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 
204 m2, pre Ing. Jozefa Kováča, rod. Kováč, nar. 03.03.1952 a p. Zlaticu Kováčovú, rod. 
Krigovskú, nar. 30.10.1953, obaja trvale bytom Predmestie 47, Levoča, SR v celosti (1/1) do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 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 kupujúcich, 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. 2870 
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej bezprostrednom 
susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti 1 zdr 10  nehl. 4= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje predaj zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočská Dolina - časť parcely č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou cca 310 m2, 
ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Stanislava Galloviča, rod. 
Gallovič, nar. 16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, SR; za kúpnu 
cenu určenú  znaleckým posudkom vypracovaným na náklady žiadateľa,  v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou odvodnenia pozemkov 
a regulácie vody zo studničiek, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo 
do potoka vo vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov požiada 
žiadateľ príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a bude znášať poplatky s tým 
spojené. Mesto žiadateľovi poskytne súhlas s týmto vyňatím. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  13 proti 0 zdr 4  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina 
- časť parcely č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou cca 200 m2, ktorý bude oddelený 
na podklade geometrického plánu pre Stanislava Galloviča, rod. Gallovič, nar. 
16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, SR; za kúpnu cenu určenú  
znaleckým posudkom vypracovaným na náklady žiadateľa,  v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou odvodnenia pozemkov a regulácie vody zo 
studničiek, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo do potoka vo 
vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca 
časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov požiada žiadateľ príslušný orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva a bude znášať poplatky s tým spojené. Mesto žiadateľovi 
poskytne súhlas s týmto vyňatím. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti 2 zdr 11  nehl. 2 = NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Nová ulica, k. 
ú. Levoča, parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou 206 m2 pre Mgr. art. Martina 
Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6, Spišská Nová Ves, 
v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 
449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. 
č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj 
prístup k jeho pozemku.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  2 proti 3 zdr 14  nehl. 0= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. Nová 
ulica k.ú. Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) 
podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady, pre Mgr. art. 
Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6, Spišská Nová 
Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve susedstve pozemku parc. 
č. KN-C 449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 
449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je 
zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku. 
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T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
       Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  13 proti 0 zdr 4  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/74) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Jána Barbuša, Ulica Viktora Greschika č 4, 
Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku 
parc. č. KN-C 2868/74, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím 
si zväčší manipulačný priestor garáže.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  12 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži 
postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/76 a parc. č. KN-C 2868/77) podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Štefana 
Švancára, Ulica Jána Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/76, na ktorom je postavená stavba 
garáže vo vlastníctve žiadateľa a pozemku parc. č. KN-C 2686/77, na ktorom je postavená 
stavba garáže vo vlastníctve  Michala Redaja, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku 
zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor  garáže.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  12 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/75) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Jána Babeja, Ulica Jána Francisciho č. 26, 
Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 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 
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parc. č. KN-C 2868/75, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím 
si zväčší manipulačný priestor garáže.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  14 proti 0 zdr 4  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži 
postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2868/73) podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Rudolfa 
Perscheho, Rozvoj č 5, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemkov parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2686/73, na 
ktorých sú postavené stavby garáží vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na 
časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší 
manipulačný priestor garáži.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0 zdr 3  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: k bodu č. 3 
Nakladanie s majetkom mesta- 7 a 8: MZ schvaľuje rokovanie s vlastníkmi nehnuteľností o 
odpredaji pre mesto Levoča.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
       Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 10 zdr 7  nehl. 1= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje predaj nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2 a pozemok označený novým parc. 
č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou  4 m2,  ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym (ďalej len 
„GP č. 8/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2, pre 
Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, 
v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že novooznačené pozemky sú 
zastavané stavbou schodísk do objektu súp. č. 833, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 
2890/11 vo vlastníctve  nadobúdateľa  v podiele ½-ica.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 11 zdr 7  nehl. 1 = NESCHVAĽUJE 
 
MZ nechvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľností v lok. sídl. 
Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 
a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa geometrického 
plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť na vlastné náklady, pre Janu Holubovú, rod. 
Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 30 
euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa 
nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je 
postavená stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a kúpu pozemkov si rozšíri žiadateľ 
svoju  prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady zrealizuje terasu na posedenie 
a konzumáciu pizze.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 11 zdr 7  nehl. 1= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností v lok. sídl. 
Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 
a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa situácie, ktorý 
vyhotovil geodet Ľudovít Muránsky, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, 
bytom Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená stavba 
súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a prenájmom pozemkov si rozšíri svoju  prevádzku tak, 
že na cit. pozemkoch na vlastné náklady žiadateľ zrealizuje terasu na posedenie a konzumáciu 
pizze.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Lev. Lúky 
k. ú. Levoča, a to  
- pozemku parc. č. KN-C 7228/53 – zast. pl., s výmerou 21 m2, ktorého bezpodielovými 
spoluvlastníkmi sú Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. 
Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča za 
-  pozemok parc. č. KN-C 3726/8 – ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemok parc. č. KN-C 
3717/26 – zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorých  vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 00329321 
v celosti; 
po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 7228/53 v celosti sa stane Mesto 
Levoča, IČO: 00329321 a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3726/8 a bezpodielovými 
spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 3717/26 sa stanú Maroš Bango, rod. Bango, nar. 
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30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 
3333/63, Levoča, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 
že pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou garáže s bytovou nadstavbou 
a oplotením. Pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve Maroša Banga a manž. Ivany z časti 
slúži ako komunikácia a v budúcnosti s možnosťou  jej rozšírenia. Rozdiel vo výmere 
zamieňaných pozemkov doplatia Maroš Bango a manž. Ivana vo výške 10 eur/m2.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Aleny Kokyovej, rod. Kočková, nar. 
16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 1671/42, 054 01 Levoča, ako pre mesto Levoča 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj 
hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky 
súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 
18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej 
tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2400 ks, Románska 12 hrebeňová 38 ks 
pre Alenu Kokyovú, rod. Kočkovú, nar. 16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 1671/42, 
054 01 Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 243,80 eur, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy PaedDr. Stanislava Suchého, rod. 
Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 1368/22, 054 01 Levoča, ako pre mesto 
Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
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podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ 
konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2 880 ks, Románska 12 hrebeňová 60 ks 
pre  PaedDr. Stanislava Suchého, rod. Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 
1368/22, 054 01 Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 294 eur, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – odňatie majetku zo správy 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení s účinnosťou od 01.05.2021 odňatie správy majetku v k. ú. 
Levoča dlhodobý hmotný majetok: 
- inv. č. 1-801-6 – Chata – Lev. Dolina, v obstarávacej cene 22 037,44 eur; precenenie 
2 857,95 eur; oprávky 16 939,79 eur, v zostatkovej cene 7 955,60 eur;  
- inv. č. 2-832-1 – Vodná nádrž – v obstarávacej cene 127 327,42 eur; oprávky 94 987,93 eur, 
v zostatkovej cene 32 339,49 eur; 
zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052.  
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v 
obstarávacej cene 8 249,72 eur. 
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  11 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera: MZ schvaľuje v súvislosti so 
stavbou ,,RODINNÝ DOM Levočské Lúky, č. parc. 3777/74 a 3777/75“ uzavretie Zmluvy 
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o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 
054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Antonom Horváthom, rod. Horváth, nar. 
18.02.1976 a manž. Ingrid Horváthovou, rod. Pechová, nar. 25.11.1979, obaja trvale bytom Levočské 
Lúky 3267/26, 054 01 Levoča, SR ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena za týchto 
podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len 
„Zmluva“): 
a) budúci oprávnení z vecného bremena zrealizujú v súvislosti so stavbou ,,RODINNÝ DOM 

Levočské Lúky, č. parc. 3777/74 a 3777/75“ na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Levoča nachádzajúcich  sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky: parc. č. 
KN-C 3777/5 – záhrada, s výmerou 349 m2, t. č.zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 a parc. č. KN-E 3777/1 – orná pôda, s výmerou 18 728 m2, t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 stavebné objekty:  
 splašková kanalizačná prípojka; 
 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom projex, so 
sídlom ul. Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, zodpovedným projektantom, 
Ing. Mojmírom Begánom, autorizovaným stavebným inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1); 
 prístupová komunikácia; 

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

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

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

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

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

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

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

g) vecné bremeno bude zriadené in rem v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností  
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: pozemku parc. č. KN-
C 3777/74 – ost.pl., s výmerou 407 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3777/75 – ost. pl., s výmerou 382 
m2; 
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h) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  
schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;   

i) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
j) vecné bremeno bude zriadené BEZODPLATNE; 
v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.10.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Probstnerova, M. R. Štefánika – 
úprava NN vedenia“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Levoča, v lok. ul. Probstnerova cesta a M. R. Štefánika v Levoči: 
- parc. č. KN-C 1074/14 – zast. pl. a nádv., s výmerou     273 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1074/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou     131 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1075      – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 524 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1119/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 999 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1475      – zast. pl. a nádv., s výmerou  2 133 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1477/3   – ost. pl.,                s výmerou      47 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1492/1   – ost. pl.,                s výmerou 25 079 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1602      – ost. pl.,                s výmerou     614 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1608/1   – ost. pl.,                s výmerou 22 333 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-E 7093      – zast. pl. a nádv., s výmerou       87 m2 ; 
- parc. č. KN-E 7098      – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 678 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-C 1076      – zast. pl. a nádv., s výmerou      76 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1079/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 727 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebného objektu: SO 01 Nové elektrické vedenia 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 493/2020 vyhotoveného dňa 12.10.2020 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., so sídlom Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou;  

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

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

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  
o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina“ 
uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 18.01.2021, uzatvorenej 



12 
 

medzi Mestom Levoča, IČO: 00329321 ako povinným z vecného bremena a Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s., so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 
36 485 250 ako oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorého je nahradenie 
pôvodných ustanovení zmluvy v tomto rozsahu: 
 Článok I, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 

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

a) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6833/1    21 091 Ostatná plocha 
KN-C 6833/4          53 Ostatná plocha 
KN-C 6834/1        252 Ostatná plocha 
KN-C 7195/2        197 Ostatná plocha 
KN-C 8731        497 Ostatná plocha 
KN-C 8732        427 Ostatná plocha 
KN-C 6916/1    13170 Ostatná plocha 
KN-C 6916/36       474 Ostatná plocha 
b) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 7116 

nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6916/26       1248 Ostatná plocha 
KN-C 6916/27       3035 Ostatná plocha 
c) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4376 

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

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

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

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, 
ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., IČO: 36 485 250, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie 

v Levoči: parc. č. KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2 a parc. č. KN-C 2675/10 – 
záhrada s výmerou 163 m2 („slúžiace pozemky“) existenciu a užívanie kanalizácie v rozsahu 
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podľa geometrického plánu č. 24/2021, vyhotoveného dňa 15.04.2021 Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Spišská Nová Ves;   

- trpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd dopravných prostriedkov a technických 
zariadení  oprávneného z vecného bremena alebo ním poverených osôb, za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcie kanalizácie, 
vrátane údržby ochranného pásma; 

- rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení; 

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup ku kanalizácii a konania, ktoré môže 
poškodiť alebo ohroziť technický stav kanalizácie alebo jej prevádzku, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.08.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ ruší Uznesenie č. 13 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
25.2.2021, ktorým bol schválený predaj pozemku v lok. Poľná ulica, k. ú. Levoča, a to 
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2,  ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, vyhotoveného dňa 
1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. KN-C 
2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Jozefa Kočka, rod. Kočko, nar. 18.12.1973, bytom 
Nad tehelňou č. 1457/29, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN-C 2830/1,                           
na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, Levoča, ktorých 
žiadateľ je výlučným vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si  rozšíri záhradu 
a zrealizuje nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok  nepotrebuje na plnenie svojich 
úlohu.  
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 14 zo dňa 26.11.2020, ktorým bolo 
schválené zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 
IČO: 36 485 250, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie 

v Levoči: parc. č. KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2 a parc. č. KN-C 2675/7 – 
záhrada s výmerou 163 m2 („slúžiace pozemky“) existenciu a užívanie kanalizácie v rozsahu 
podľa geometrického plánu č. 68/2020, vyhotoveného dňa 26.10.2020 Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Spišská Nová Ves;   

- trpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd dopravných prostriedkov a technických 
zariadení  oprávneného z vecného bremena alebo ním poverených osôb, za účelom 
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zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcie kanalizácie, 
vrátane údržby ochranného pásma; 

- rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení; 

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup ku kanalizácii a konania, ktoré môže 
poškodiť alebo ohroziť technický stav kanalizácie alebo jej prevádzku, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 4 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa na prízemí objektu, súp. č. 2, parc. č. KN-C 7, miestnosť pod vežou 
(zvonica), na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Urban BellTower, občianske 
združenie, so sídlom Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča, IČO: 53013026, na účel 
prevádzkovania výstavy streetartového umenia a organizácie sprievodných kultúrnych 
a športových podujatí, s celkovou výmerou 40,18 m2 za nájomné v zmysle Zásad 
hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú od 15.06.2021 do 
15.09.2021, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom 
znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na charitatívne, bezpečnostné, 
sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na dočasné užívanie po schválení 
Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie 
výstav a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí.  
T: 15.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča  

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení (ďalej len „Zásady“), predmetom ktorej je úprava Článku 22, ods. 7 Zásad z tohto 
znenia: 

Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom 
vytvorenia  pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 0,60 eur/m2/rok. 
na toto znenie: 
Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom 
vytvorenia  pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 1,00 eur/m2/rok. 

Ostatné ustanovenia Zásad sa nemenia.  
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. 
ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 
pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské Lúky 
1133/49, 05401 Levoča, SR do 31.12.2021.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 39 
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. 11 z 9. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 19.09.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. 
ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1   
pre Annu Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 
1133/49, 054 01 Levoča, SR a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale 
bytom Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, SR do 31.12.2021.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 15 z 21. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26.11.2020, ktorým bolo schválené v súvislosti 
s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice 
na pozemku parc. č. KN-C 7119 a KN-C 7118/1 a elektrotransformátorovej stanice na 
pozemku parc. č. KN-C 7118/1 do 31.12.2021.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v súlade s § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

prebytok   rozpočtu  2 694 056,60 eur. 
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T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2020 v celkovej sume   
1 339 353,55 Eur   nasledovne:  

a) 290 000,00 Eur  na účet rezervného fondu, v 
b) 1 049 353,55  Eur  na účet investičného fondu. 

T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:  

Záverečný účet   Mesta Levoča  za rok 2020 bez výhrad. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových a 
príspevkových organizácií mesta za rok 2020 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 
2020. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera a Jána Lorka: MZ 
schvaľuje zmenu rozpočtu: 4.4.3 – Výstavba – PD na 37 000.- eur;  6.4.0. – VO – 11 000.- eur 
na VO Železničný riadok - AS. 
T: ihneď       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  4 proti 0 zdr 9  nehl. 5= NESCHVAĽUJE 
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MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: MZ schváli zmenu 
rozpočtu č. 2 až po tom, keď architekt mesta vysvetlí možnosť prispôsobiť rozpočet 
investičným možnostiam a stratégii mesta. 
T: ihneď       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mesta Levoča 
na rok 2020. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
Použitie na kapitálové výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po 
zmene 

PD 20 000   50 000 70 000 
automobil 13 000     13 000 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 11 280     11 280 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 13 630   78 077 
Priechody pre chodcov 5 000   -300 4 700 
Cyklochodník     5 000 5 000 
Lávka Lev. Potok     20 000 20 000 
územný plán 15 000     15 000 
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba     18 000 18 000 
WC NMP č. 54 - spolufinancovanie     5 000 5 000 
Radnica - výskum 10 000     10 000 
Radnica NMP 2 - PD 53 000     53 000 
Radnica NMP 2     36 504 36 504 
Havária hradob. múru pri Košickej bráne      48 672 48 672 
Nízkouhlíková stratégia      2 520 2 520 
Obnov si svoj dom - spolufinancovanie     20 000 20 000 
Vodozádržné opatrenia     25 000 25 000 
Oplotenie VNsP     10 000 10 000 
mestské opevnenie – architektonická štúdia 7 000     7 000 
NMP 47 PD 33 967   2 070 36 037 

IBV Krupný jarok  32 415   
175 
392 207 807 

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

Spolu na kapitálové výdavky 332 260 13 630 
558 
216 904 106 

 

Použitie na bežné výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po 
zmene 

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

Spolu na bežné výdavky 0 12 000 202 076 
 214 
0766 

T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 

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

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po zmene 

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

Spolu na bežné výdavky 0 0 380 000 380 000 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  571 939,00 eur na investičnú akciu „Radnica 
otvorená pre komunity“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  503 653,00 eur na investičnú akciu „Levoča – 
Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými 
rómskymi komunitami“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 88 000,00 eur na investičnú akciu „Zvyšovanie 
bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 90 000,00 eur na investičnú akciu 
„Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 96 158,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií ZŠ G. Haina“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 73 546,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií ZŠ Francisciho“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 103 620,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií ZŠ Kluberta“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje zníženie čerpanie úveru na bežné výdavky z pôvodnej výšky 540 239 eur na 
160 239 eur. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, 
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v 
znení VZN č. 8/2017,  v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020 a v znení VZN č. 
5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, 
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2021 ktorým sa mení VZN 
č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017,  v znení VZN č. 10/2019, v znení 
VZN č. 2/2020 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 60 
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2020 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
  
MZ berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a majetku 
a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 2 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ žiada zástupcu 
mesta vo valnom zhromaždení a zástupcu mesta v predstavenstve spoločnosti Nemocnica 
Agel Levoča, aby iniciovali rokovanie so spoločnosťou Agel o zmene podmienok nájomnej 
zmluvy a aby podali MZ správu o priebehu rokovaní na najbližšom zasadnutí MZ v Levoči. 
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a majetku 
a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel 

Hl. za  10 proti 0 zdr 3  nehl. 5 
  
MZ berie na vedomie informáciu o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a majetku 
a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel. 
T: 22.04.2021       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
  
MZ berie na vedomie správu o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  
„Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – 
Juh“, vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou osobou na  
obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294). 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 3 
  
MZ berie na vedomie vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k  návrhu Územnoplánovacej 
dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá 
priemyselná zóna – Juh“ podľa § 22 stavebného zákona. 
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T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 65 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ berie na vedomie výsledok preskúmania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  
„Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – 
Juh“  Okresným  úradom Prešov podľa § 25 stavebného zákona ( stanovisko OÚ Prešov OÚ-
PO-OVBP1-2021/013429  zo dňa 23.03.2021). 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta Levoča, lokalita 
Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. 3/2021, ktorým sa 
podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča 
Zmeny a doplnky č. 19, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ neboli v zákonom 
stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmeny a doplnky č. 19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ spracovaný Ing. 
arch. Vladimírom Ligusom, autorizovaným architektom SKA. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta Levoča, lokalita 
Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje  podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2021, ktorým sa 
podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 19 Záväznej časti 
Územného plánu mesta Levoča, schválené v Územnoplánovacej dokumentácii  „Zmeny a 
doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“. 
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T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 69 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ žiada zverejniť záväznú časť Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa  § 27 ods. 4 
písm. a) stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ žiada označiť Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.19 Územného  
plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ schvaľovacou doložkou podľa § 
28 ods.1 stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ žiada uložiť Územnoplánovaciu dokumentáciu  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  
plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa  § 28 ods. 3 a 4  
stavebného zákona na Mestskom úrade Levoča, na stavebnom úrade mesta Levoča a  na 
Okresnom  úrade  Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 72 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ žiada vyhotoviť o obsahu Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ registračný list 
podľa  § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť 
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky v termíne do 3 mesiacov od schválenia 
Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, 
lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 
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Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Rekonštrukcia  miestnej komunikácie Pri strelnici 
 

Hl. za  13 proti 1 zdr 1  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici. 
T: 23.04.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č. 
2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie  projektovej 
dokumentácie na zákazku:  „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, 
ÚZPF č. 2917/1 – projektová dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 75 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči,  
ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“ 
v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 
zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 76 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF 
č.2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie reštaurátorskej 
dokumentácie na zákazku: „Dom meštiansky na Námestí  Majstra Pavla č.47 v Levoči, 
ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom 
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kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 77 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.5 0 v Levoči, ÚZPF 
č.2939/1 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 
2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 
5 ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 78 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF 
č.2940/1 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na zákazku:  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 
2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 
5 ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 79 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča, III. etapa  

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie architektonicko – 
historického a archeologického výskumu, I. etapa na zákazku:  „Obnova NKP- mestské 
opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa“ v rámci výzvy 
vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona 
č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
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T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči,  
ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie reštaurátorskej 
dokumentácie na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, 
ÚZPF č. 2932/1“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v 
zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na 
Námestí Majstra Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  
Okresným úradom v Levoči na predkladanie projektov financovaných alebo 
spolufinancovaných z regionálneho príspevku, číslo výzvy: 05/OÚLE/2021. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 82 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie vo výške 4 953,25  EUR z  celkových oprávnených 
výdavkov projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej Okresným úradom 
v Levoči na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho 
príspevku, číslo výzvy: 05/OÚLE/2021. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
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UZNESENIE č. 83 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  

Hl. za  13 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity v rámci projektu 
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na Námestí Majstra Pavla č.54     
v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  Okresným úradom v Levoči na      
predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, 
číslo výzvy :05/OÚLE/2021. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 84 
K bodu: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 3 k Zmluve o  dielo č.27109/CR/2011  podľa predloženého 
návrhu. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 85 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Levoča a navrhnuté opatrenia na zníženie 
emisii CO2 o 40% do roku 2030. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
        Ing. Petrášová 
UZNESENIE č. 86 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje aktualizovanú Koncepciu mesta Levoča v oblasti tepelnej energetiky. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
        Ing. Petrášová 
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UZNESENIE č. 87 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ ukladá doplniť do územnoplánovacej dokumentácie mesta schválenú časť aktualizovanej 
Koncepcie  mesta Levoča v oblasti tepelnej energetiky postupom podľa § 31 stavebného 
zákona. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
        Ing. Petrášová 
UZNESENIE č. 88 
K bodu: Projekt: Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
  
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy 
a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením 
MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 89 
K bodu: Projekt: Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje spolufinancovanie vo výške 4 900,- EUR z  celkových oprávnených výdavkov 
projektu „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód 
výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 90 
K bodu: Projekt: Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity v rámci projektu 
„Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej      
infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód 
výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 91 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 28 k Organizačnému poriadku Mestského 
úradu v Levoči 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 04. 2021. 
T: 30.04.2021       Z: Ing. Lisoňová 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 92 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2021  

Hl. za  15 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta ( v súlade s § 4 ods. 4 , 5 VZN mesta 
Levoča č. 3/2019 )- kapitola 08.1.0.-transfér pre šport a telovýchovu – nájom TS  
v predpokladanej sume:  
 

1. FK 05 Levoča                                                         28700 
2. HK Slovan Levoča                                                   8500 
3. BK Slovenský orol                                                 13500 
4. FbK Quickball, Levoča                                            6720 

T: 22.04.2021       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 93 
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení 

Hl. za  12 proti 1 zdr 0  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení podľa  
predloženého návrhu. 
T: 22.04.2021       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 94 
K bodu: Informácia o kontrolnej činnosti za rok 2020 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie Informáciu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
T: 22.04.2021       Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



31 
 

Interpelácie poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Pri oprave strechy na NMP č. 47 MO 
MS v Levoči zaplatila sumu 730 eur za vyvložkovanie komína, aby v izbe Štúrovcov 
sa v zime mohlo kúriť. Mesačný poplatok za nájom je 63 eur. MO MS v Levoči žiada 
o odpustenie nájmu na 1 rok, lebo majetok mesta je opravou komína zhodnotený. 
T: 31.05.2021      Z: Mgr. Drahomirecký 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: NMP pri Hoteli u Leva. Stále 
neopravená časť cesty a znova sa idú otvárať terasy. 
Bod č. 2 zodpovedal na mieste primátor mesta. 
 

3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Požiadavka pacientov o otvorenie 
bufetu v Nemocnici. 
T: 31.05.2021      Z: Mgr. Kučka 
 

4. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: Odbor majetku dá dokopy 
kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa nemocnice s poliklinikou od času kedy sa stala 
súčasťou majetku mesta, k čomu mu poskytnú súčinnosť členovia DR 
a Predstavenstva Nemocnice Agel Levoča a.s. 
T: 31.05.2021      Z: Mgr. Drahomirecký 
 

5. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: Žiadam poskytnutie informácií 
ohľadom dokumentov týkajúcich sa transferového ocenenia, nákupu tovarov a služieb 
za roky 2018, 2019 a 2020 v spoločnosti Agel Levoča a.s. 
T: 31.05.2021      Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
   Prednosta MsÚ 

 


