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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 26 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 17. júna 2021 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  12 proti 0 zdr 3  nehl 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ladislav Ogurčák, Mgr. Jaroslav Kramarčík, 
Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  11 proti 0 zdr 2  nehl 2 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: PaedDr. Ľubomír Repaský, Miroslav Čurilla.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  9 proti 2  zdr 3  nehl 1 
 

 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje 
zrušenie uznesenia č. 19 z 25. zasadnutia MZ, konaného dňa 22.4.2021. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
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UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 14 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za 15  proti 0  zdr 1   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 6916/46 – zast.pl. s výmerou 304 m2, ktorý bol 
oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 13 055 m2, k. ú. Levoča 
na podklade Geometrického plánu č. 43356826-18/2021, vypracovaného dňa 
14.05.2021Vladimírom Čechom - GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 21.05.2021 pod číslom G1-167/21, pre Bc. Kamila 
Tripšanského, rod, nar.  a MUDr. Marínu Tripšanskú, rod. , nar. 
, 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: 31.08.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
Z schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, 
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/47 – ost. pl. s výmerou 327 m2, ktorý bol 
oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 13 055 m2, k. ú. Levoča 
na podklade Geometrického plánu č. 28/2021, vypracovaného dňa 24.05.2021 geodetom 
Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826) pre spol. GERMAT, s. r. o., so sídlom Gerlachov 
193, 086 04 Gerlachov, SR, IČO: 50801431v celosti (1/1) 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 žiadateľa a príjem z predaja bude použitý 
na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Poľná ulica, k. ú. 
Levoča, parc. č. KN-C 2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2, pre Daniela Polláka, rod. 
, nar. , bytom, 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 mesto tento pozemok 
nemôže využiť pre vlastnú potrebu, alebo na výstavbu samostatne stojacej stavby, pozemok je 
svahovitý so zlým prístup a tým je pre mesto prebytočným a nepotrebným. Pozemok sa 
nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, a to priľahlého pozemku parc. č. KN-C 
2815/6 a pozemku parc. č. KN-C 2815/7, ktorých žiadateľ je výlučným vlastníkom, žiadateľovi 
má zámer rozšíriť záhradku pri rod. dome a zrealizovať nové oplotenie tohto pozemku.  
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za 14  proti 0  zdr 2  nehl 0 
  
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Lev. Lúky, k. ú. 
Levoča, a to  pozemok označený novým parc. č. KN-C 3760/2 – zast. pl., s výmerou 59 m2,  
pozemok označený novým parc. č. KN-C 3760/3 – zast. pl., s výmerou 103 m2 a pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 3760/4 – zast. pl., s výmerou 74 m2, ktoré boli oddelené na 
podklade geometrického plánu č. 61/2019, vyhotoveného dňa 9.4.2021 geodetom Ing. Petrom 
Garnekom, overený dňa 3.5.2021 pod č. G1 - 125/21 (ďalej len „GP č. 61/2021“), od pozemku 
parc. č. KN-C 3760 – zast. pl., s výmerou 676 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3762/4 – zast. pl., 
s výmerou 130 m2, pre Jána Plachetku, rod. , nar.  a manž. Danu 
Plachetkovú, rod. , nar. , obaja bytom: , Levoča, za kúpnu cenu 10 
eur/m2 za pozemok a 1 euro za stavbu s. č. 1101, 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 ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou rodinného 
domu, ktoré sú pre mesto nepotrebné, nemôže ich využiť pre vlastnú potrebu alebo na výstavbu 
inej stavby z dôvodu, že sú zastavané stavbou rodinného domu s. č. 1101, ktorú si postavili na 
vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená staršia stavba, ktorá bola 
schátralá, neobývateľná a následne bola zbúraná. 
T: 31.12.2023         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl. Západ, k. ú. 
Levoča parc. č. KN-C 2868/278 - ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade 
geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom 
Garnekom (ďalej len „GPč. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 
2 6102 m2, pre Jána Barbuša, nar. , bytom, Levoča, v celosti, za kúpnu 
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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 pozemku 
zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím sa zväčší manipulačný priestor garáže.  
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl. Západ, k. ú. 
Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/280 - ost. pl., s výmerou 18 m2 
a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/281 - ost. pl., s výmerou 18 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom 
Ing. Petrom Garnekom  (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. 
pl., s výmerou 2 6102 m2, pre Štefana Švancára, nar. , bytom, 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 pozemok parc. č. KN-
C 2686/77, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve  Michala Redaja, ktorý nemá 
záujem o odkúpenie pozemku za jeho stavbou garáže, pričom žiadateľ má zámer na pozemkoch 
zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor  garáže.    
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl. Západ, k.ú. 
Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/279 - ost. pl., s výmerou 18 m2,  
ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č.  32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 
geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 
2868/1 – ost. pl., s výmerou  2 6102 m2, pre Ing. Jána Babeja, nar. , bytom 
, 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 2868/75, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší 
manipulačný priestor garáže. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0  zdr 1   nehl 0 
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MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl. Západ, k. ú. 
Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/277 - ost. pl., s výmerou 18 m2 
a pozemok  označený novým parc. č. KN-C 2868/276 - ost. pl., s výmerou 18 m2, ktoré boli 
oddelené na podklade geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom 
Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. 
pl., s výmerou  2 6102 m2, pre Rudolfa Perscheho, nar. , bytom, 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 pozemky sa nachádzajú 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 pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim 
garážam, čím si zväčší manipulačný priestor garáži.   
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za 0 proti 8  zdr 5        nehl 3 = neschválené 
     /kladne formulovaný návrh na uznesenie poslanci MZ hlasovaním neschválili/ 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Baštová – časť parcely č. KN-E 7075 – zast. pl. a nádv., s výmerou 
cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Annu Vasseur, rod. 
, nar. , trvale bytom, 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 je žiadateľka vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 399/3 a pozemku parc. č. KN-C 
399/4;   

- žiadateľka prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, čistí, kosí;  
- na časti prevádzaného pozemku je umiestnená kamenná dlažba vo vlastníctve žiadateľky 

tvoriaca prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky; 
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľka si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
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 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6871/37 – zast. pl. a nádv., s výmerou 76 m2, 
t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča pre MUDr. 
Dagmar Mogrovičovú, rod. , nar.  a manž. Ľubomíra Mogroviča, rod. 
, nar. , obaja trvale bytom 054 01 Levoča, SR, pre každého 
v podiele ½-ica, za kúpnu cenu 15 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: 
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- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemkov 
v spoluvlastníctve žiadateľov: parc. č. KN-C 6871/48 a pac. č. KN-C 6871/49;  

- žiadatelia sa o prevádzaný pozemok starajú už 20 rokov, zveľaďujú ho;   
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať na prevádzanom pozemku 

prístup k novostavbe, ktorá bude zrealizovaná na pozemku parc. č. KN-C 6871/48; 
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0   nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova: 
 parc. č. KN-C 2004/2 – záhrada, s výmerou 55 m2,  
 parc. č. KN-C 2005/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 4 m2, 
 parc. č. KN-C 2006/2 – záhrada, s výmerou 32 m2, 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 33981302-33/2021, vyhotoveného dňa 
24.05.2021 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39 z pozemku parc. č. KN-E 2565 – trv. tr. porast, s výmerou 707 m2,                                      
t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Mgr. Petru 
Hasajovú, rod. , nar. , trvale bytom , 054 01 Levoča, SR, za kúpnu 
cenu 20 eur/m2 ,v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbami vo 
vlastníctve kupujúcej , ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a to stavbou 
oplotenia a stavbou prístupového chodníka k domu s. č. 1172 postaveného na pozemku parc. č. 
KN-C 2005 a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza 
v ich bezprostrednom susedstve.  
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0   nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Probstnerova cesta, a to časť pozemku parc. č. KN-C 
1052 – zast. pl. a nádv., časť pozemku parc. č. KN-C 1164 – zast. pl. a nádv., časť pozemku 
parc. č. KN-C 1165 – ost. pl., časť pozemku parc. č. KN-C 2989/2 – ost. pl., časť pozemku 
parc. č. KN-C 2989/3 – ost. pl., časť pozemku parc. č. KN-C 2989/1 – ost. pl., časť pozemku 
parc. č. KN-E 7087/1 – ost. pl., časť pozemku parc. č. KN-E 7098 – zast. pl. a nádv. a časť 
pozemku parc. č. KN-E 7106/101 – zast. pl. a nádv., ktoré bude oddelené na podklade 
geometrického plánu, pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest, Miletičova 19,               
826 19 Bratislava, SR, IČO: 00003328, za kúpnu cenu 1 euro , 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 na prevádzaných nehnuteľnostiach kupujúci ako 
investor zabezpečí na vlastné náklady výstavbu, prevádzku, údržbu a opravy stavby kruhovej 
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križovatky cesty I/18 a miestnych komunikácií na uliciach Probstnerova cesta, Kežmarská cesta 
a Košická ulica v Levoči. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok.                                    
ul. V. Greshika v Levoči,  k. ú. Levoča, a to:  
-  pozemkov označených novými parc. č. KN-C 6417/69 – zast. pl., s výmerou 3 m2 a KN-C 
6417/70 – zast. pl., s výmerou 3 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 
60/2020, vyhotoveného dňa 02.12.2020 geodetom Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 
(ďalej len „GP“) od pozemku parc. č. KN-C 6417/3 – trvalý tráv. porast s výmerou 81 m2 
a ktorých vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321 v celosti za 
-  pozemok označený novým parc. č. KN-C 6414/14 – trvalý tráv. porast s výmerou 12 m2, 
ktorý bol oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 6414/12 – 
trvalý tráv. porast s výmerou 26 m2 a ktorého bezpodielovými spoluvlastníkmi sú v celosti                     
p. Marcel Tomlein, rod. , nar.  a p. Lucia Tomleinová, rod.  
nar. , obaja trvale bytom Ruskinovská ulica 3485/1, Levoča, SR; 
Po zámene nehnuteľností pozemky označené novými parc. č. KN-C 6417/69 – zast. pl., 
s výmerou 3 m2 a KN-C 6417/70 – zast. pl., s výmerou 3 m2nadobudnú do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v celosti p. Marcel Tomlein, rod.  nar.  
a p. Lucia Tomleinová, rod. , nar. , obaja trvale bytom Ruskinovská ulica 
3485/1, Levoča, SR, a vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku označeného novým parc. č. KN-C 
6414/14 – trvalý tráv. porast s výmerou 12 m2 sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321. 
Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania a 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 parc. č. KN-C 6414/14 je súčasťou verejného priestranstva 
na miestnej komunikácii na ul. V. Greshika v Levoči a pozemky parc. č. KN-C 6417/69 a KN-
C 6417/70 sú zastavané stavbou oporného múra vo vlastníctve manželov Marcela Tomleina 
a Lucie Tomleinovej. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, t.j.:  
- pozemky parc. č. KN-C 7161/2 - zast. pl., s výmerou 439 m2, parc. č. KN-C 7160/2 - zast. pl., 
s výmerou 1375 m2,parc. č. KN-C 7159 - zast. pl., s výmerou 4554 m2, parc. č. KN-C 4097/10 
- zast. pl., s výmerou 2621 m2a parc. č. KN-C 7158/2 - zast. pl., s výmerou 2895 m2, pod 
telesom cesty  Levoča – Kurimany; 
- pozemky parc. č. KN-C 3142/18 – zast. pl., s výmerou 1466 m2, parc. č.  KN-C 2989/2 - ost. 
pl., s výmerou 428 m2, parc. č.  KN-C 2991/1 - zast. pl., s výmerou 32 m2, parc. č.  KN-C 3214/2 
- zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č.  KN-C 2961/8 - ost. pl., s výmerou 51 m2 a  parc. č.  KN-



8 
 

C 3183/2 - zast. pl., s výmerou 21 m2, pod telesom cesty Levoča – Závada (Kežmarská cesta), 
ktorých vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321,v celostia bez zápisu ťarchy, za  
- pozemky parc. č. KN-C 2281/4 – zast.pl., s výmerou 841 m2, parc. č. KN-C 2281/5 – zast.pl., 
s výmerou 85 m2, parc. č. KN-C 2281/6 – zast.pl., s výmerou 122 m2, parc. č. KN-C 2281/3 – 
zast.pl., s výmerou 1114 m2,  pod telesom chodníka na Novoveskej ceste; 
- pozemky označené novým parc. č. KN-C 2281/8 – zast. pl., s výmerou 57 m2 a parc. č. KN-
C 2281/9 – zast. pl., s výmerou 57 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu  
č. 37/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. 
č. KN-C 2281/1 – zast. pl., s výmerou  5097 m2, pod telesom chodníka na Novoveskej ceste a 
- pozemky parc. č. KN-C 2990/11 – zast. pl., s výmerou 59 m2, parc. č. KN-C 2990/12 – zast. 
pl., s výmerou 290 m2, parc. č. KN-C 2990/13 – zast. pl., s výmerou 160 m2, parc. č. KN-C 
2998/3 – záhrada, s výmerou 7 m2, parc. č. KN-C 2990/14 – zast. pl., s výmerou 35 m2, parc. 
č. KN-C 2990/15 – zast. pl., s výmerou 83 m2, parc. č. KN-C 2990/16 – zast. pl., s výmerou 
279 m2, parc. č. KN-C 3032/3 – zast. pl., s výmerou 84 m2, parc. č. KN-C 3037/3 – zast. pl., 
s výmerou 35 m2, parc. č. KN-C 3039/3 – záhrada, s výmerou 42 m2, parc. č. KN-C 3040/3 – 
zast. pl., s výmerou 43 m2,  parc. č. KN-C 2990/10 – zast. pl., s výmerou 21 m2, parc. č. KN-C 
2990/6 – zast. pl., s výmerou 719 m2, parc. č. KN-C 2990/9 – zast. pl., s výmerou 102 m2, parc. 
č. KN-C 2998/1 – záhrada, s výmerou 205 m2, parc. č. KN-C 3031 – zast. pl., s výmerou 183 
m2, parc. č. KN-C 3032/1 – zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č. KN-C 3037/1 – zast. pl., 
s výmerou 308 m2, parc. č. KN-C 3039/1 – záhrada, s výmerou  1190 m2, parc. č. KN-C 3040/1 
– zast. pl., s výmerou 251 m2, parc. č. KN-C 2997 – záhrada, s výmerou 217 m2, parc. č. KN-C 
2992 – záhrada, s výmerou 540 m2,  parc. č. KN-C 3204 – záhrada, s výmerou 133 m2, parc. č. 
KN-C 3205 – zast. pl., s výmerou 274 m2, parc. č. KN-C 3163– orná pôda, s výmerou 812 m2 
a parc. č. KN-C 2990/8 – zast. pl., s výmerou 72 m2, pod telesom chodníka a verejná zeleň na 
Kežmarskej ceste, ktorých vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj, IČO: 37870475, 
v celostí a so zápisom ťarchy: 
- na pozemku parc. č.  KN 2281/1 : Vecné bremeno spočívajúce v práve vlast. strpieť a právo 
spoloč. Slovak Telecom a.s. ako oprávneného z vec. bremena zriaďovať a prevádzkovať verej. 
siete a stavať ich vedenia na dotknutú nehnuteľnosť -Z 610/06-943/06 , 466/07, 
- na pozemku parc. č.   KN 2281/1,7138/1: Vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho 
zákonníka v prospech Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 
36599361, spočívajúce v práve vstupu na pozemky za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby 
a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP č.125/2008 - Z 182/10 - 449/10 a 
- na pozemku parc. č. KN-C 2281/1: Vecné bremeno a to trasy NN elektrickej prípojky pre 
telekomunikačné zariadenie operátora v rozsahu vyznačenom v GP č.:31691501-44/2014, v 
zmysle Zákona 610/2003 Z.z. v prospech Slovak Telekom a.s. Bratislava - Z 552/14 - 668/14,  
po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov  parc. č. KN-C 7161/2 - zast. pl., s výmerou 439 
m2, parc. č. KN-C 7160/2 - zast. pl., s výmerou 1375 m2, parc. č. KN-C 7159 - zast. pl., 
s výmerou 4554 m2, parc. č. KN-C 4097/10 - zast. pl., s výmerou 2621 m2, parc. č. KN-C 7158/2 
- zast. pl., s výmerou 2895 m2, parc. č. KN-C 3142/18 – zast. pl., s výmerou 1466 m2, parc. č.  
KN-C 2989/2 - ost. pl., s výmerou 428 m2, parc. č.  KN-C 2991/1 - zast. pl., s výmerou 32 m2, 
parc. č.  KN-C 3214/2 - zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č.  KN-C 2961/8 - ost. pl., s výmerou 
51 m2 a  parc. č.  KN-C 3183/2 - zast. pl., s výmerou 21 m2, bez zápisu ťarchy, o celkovej 
výmere 14 045 m2 a v celosti sa stane Prešovský samosprávny kraj, IČO: 37870475, ktoré bude 
spravovať Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja a vlastníkom pozemkov  
parc. č. KN-C 2281/4 – zast.pl., s výmerou 841 m2, parc. č. KN-C 2281/5 – zast.pl., s výmerou 
85 m2, parc. č. KN-C 2281/6 – zast.pl., s výmerou 122 m2, parc. č. KN-C 2281/3 – zast.pl., 
s výmerou 1114 m2, parc. č. KN-C 2281/8 – zast. pl., s výmerou 57 m2, parc. č. KN-C 2281/9 
– zast. pl., s výmerou 57 m2, parc. č. KN-C 2990/11 – zast. pl., s výmerou 59 m2, parc. č. KN-
C 2990/12 – zast. pl., s výmerou 290 m2, parc. č. KN-C 2990/13 – zast. pl., s výmerou 160 m2, 
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parc. č. KN-C 2998/3 – záhrada, s výmerou 7 m2, parc. č. KN-C 2990/14 – zast. pl., s výmerou 
35 m2, parc. č. KN-C 2990/15 – zast. pl., s výmerou 83 m2, parc. č. KN-C 2990/16 – zast. pl., 
s výmerou 279 m2, parc. č. KN-C 3032/3 – zast. pl., s výmerou 84 m2, parc. č. KN-C 3037/3 – 
zast. pl., s výmerou 35 m2, parc. č. KN-C 3039/3 – záhrada, s výmerou 42 m2, parc. č. KN-C 
3040/3 – zast. pl., s výmerou 43 m2,  parc. č. KN-C 2990/10 – zast. pl., s výmerou 21 m2 a parc. 
č. KN-C 2990/6 – zast. pl., s výmerou 719 m2,parc. č. KN-C 2990/9 – zast. pl., s výmerou 102 
m2, parc. č. KN-C 2998/1 – záhrada, s výmerou 205 m2, parc. č. KN-C 3031 – zast. pl., 
s výmerou 183 m2, parc. č. KN-C 3032/1 – zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č. KN-C 3037/1 
– zast. pl., s výmerou 308 m2, parc. č. KN-C 3039/1 – záhrada, s výmerou 1190 m2, parc. č. 
KN-C 3040/1 – zast. pl., s výmerou 251 m2, parc. č. KN-C 2997 – záhrada, s výmerou 217 m2, 
parc. č. KN-C 2992 – záhrada, s výmerou 540 m2, parc. č. KN-C 3204 – záhrada, s výmerou 
133 m2, parc. č. KN-C 3205 – zast. pl., s výmerou 274 m2, parc. č. KN-C 3163– orná pôda, 
s výmerou  812 m2 a parc. č. KN-C 2990/8 – zast. pl., s výmerou 72 m2, so zápisom ťarchy, 
o celkovej výmere 8 583 m2av celostisa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, bez finančného 
vyrovnania rozdielu vo výmere, 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 ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov formou zámeny, čím sa vysporiadajú 
vlastnícke pomery k pozemkom, ktoré sa dlhodobo užívajú a spravujú takto: pozemky vo 
vlastníctve Mesta Levoča, ktoré sú zastavané stavbou cesty III/3201 a stavbou cesty III/3225 
a ktoré spravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov, pričom tieto 
pozemky sú pre Mesto Levoča nepotrebné, nevyužiteľné pre iný účel a ani na výstavbu inej 
stavby a pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja sú zastavané stavbami 
chodníka, slúžia ako verejné priestranstvá, ktoré spravujú Technické služby mesta Levoča.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za 15  proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1486/2019 -KE (SVP, š. p.);                    
č. MAJ/28828/00923/2019/JGAL (mesto Levoča) uzavretej dňa 24.09.2019 medzi  Slovenskou 
republikou, správcom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO: 
36 022 047, so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica; SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, so sídlom 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice ako prenajímateľom a mestom Levoča, IČO: 00 329 321,                            
so sídlom Námestie Majstra Pavla č. 4/4, 05401 Levoča ako nájomcom, na účel realizácie 
stavebného objektu: “Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“, v zmysle ktorého: 
 sa predmet nájmu: pozemok parc. č. KN-C 7228/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 160 m2, 

nahradí pozemkom parc. č. KN-C 7228/54 – zast. pl. a nádv., s výmerou 56 m2 ; 
 sa výška ročného nájomného: 416 eur, nahradí ročným nájomným vo výške 145,60 eur;  
 sa doba nájmu predĺži do 31.12.2022. 

Ostatné podstatné náležitosti zmluvy (účel nájmu, sadzba nájomného) sa nemenia. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za  10 proti 1  zdr 2  nehl 0 neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie poslanci MZ hlasovaním neschválili/ 
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MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemkov nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie a to: 
 časť parc. č. KN-C 2664/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 338 m2 ; 
 časť parc. č. KN-C 2900    – zast. pl. a nádv., s výmerou   24 m2 ; 

tak, ako je to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom dňa 18.05.2021 Ľudovítom 
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, pre Eduarda 
Čonku, rod. , nar. , trvale bytom Železničný riadok 1417/23, 054 01 
Levoča, SR na účel realizácie komunikácie – stavebného objektu: SO 501 – 
KOMUNIKÁCIE, v rámci stavby „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ , v súlade 
s dokumentáciou pre stavebné povolenie vypracovanou Ing. Vladimírom Vydrom – ARDYV 
FORM, so sídlom Juhoslovanská 7, 040 13 Košice, IČO: 35 571 560, zodpovedným 
projektantom Ing. Vladimírom Vydrom, 4679*SP*12,  autorizovaným stavebným inžinierom, 
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona               č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- pozemky požadované na prenájom sa nachádzajú v blízkosti pozemku vo vlastníctve 

menovaného: č. KN-C 2653/3, na ktorom má menovaný záujem zrealizovať stavbu 
„Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“; 

- na pozemkoch požadovaných na prenájom menovaný zrealizuje stavebný objekt: SO 501 
– KOMUNIKÁCIE, čím pozemky významne zhodnotí a prispeje tým k rozvoju mesta; 

- realizácia stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE je nevyhnutná pre zabezpečenie 
prístupu s plánovanej stavbe „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ . 

Obsahom nájomnej zmluvy bude záväzok nájomcu po kolaudácii komunikácie túto 
bezodplatne previesť  do vlastníctva mesta. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy 

Hl. za  14 proti 0  zdr 0  nehl 0 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou                            
od 01.07.2021 inv. č. 2/827/252_B – Rekonštrukcia fasády – NMP 48 (ZUŠ), na pozemku parc. 
č. KNC 33, súp. č. 48, v obstarávacej cene 113 266,69 eur, oprávky 4 720 eur, v zostatkovej 
cene 108 546,69 eur; 
do správy Základnej umeleckej škole, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča, 
so sídlom Námestie Majstra Pavla 48, 054 01  Levoča, IČO: 37 873 857. 
T: 30.09.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou                           
od 01.07.2021:  
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 inv. č. MU/827/1 – Parkánový múr - VÝCHOD, na pozemkoch parc. č. KNC 1073/2 a KNE 
1037, v obstarávacej cene 86 577,22 eur, oprávky 3 251 eur, v zostatkovej cene 83 326,22 
eur; 

 inv. č. 1/801/3_A – Modernizácia osvetľovacej sústavy - Športová hala, na parc. č. KNC 
2888/334, v obstarávacej cene 51 904,32 eur, oprávky 1 199 eur, v zostatkovej cene 
50 705,32 eur;  

 inv. č. 2/23A;B/1-20 – Odvodnenie parkoviska J. Francisciho 23A;B, na pozemku parc. č. 
KNC 9753/1, v obstarávacej cene 6 353,90 eur, oprávky 615 eur, v zostatkovej cene 
5 738,90 eur; 

 inv. č. 2/826/12 – Cykloturistický chodník Levoča - IV. etapa, na pozemkoch parc. č. KNC 
6907/14, KNC 6916/26, KNC 9784/4, KNC 10067/5, KNC 10069/4, KNC 10070/5, KNC 
10071/15, KNC 10092/7, v obstarávacej cene 387 074,78 eur, oprávky 16 130 eur, 
v zostatkovej cene 370 944,78 eur;   

 inv. č. 2/826/13 – Multifunkčné ihrisko Rozvoj, na pozemku parc. č. KNC 1608/1, 
v obstarávacej cene 127 645,49 eur, oprávky 5 320 eur, v zostatkovej cene 122 325,49 eur;   

 inv. č. 2/826/13_A – Elektrická prípojka NN - Multifunkčné ihrisko Rozvoj, na pozemku 
parc. č. KNC 1608/1, v obstarávacej cene 6 290,36 eur, oprávky 440 eur, v zostatkovej cene 
5 850,36 eur;   

 inv. č. 2/826/14 – Workoutové ihrisko Rozvoj, na pozemku parc. č. KNC 1608/1, 
v obstarávacej cene 24 510,97 eur, oprávky 1 710 eur, v zostatkovej cene 22 800,97 eur;   

 inv. č. 2/826/15 – Parkový mobiliár Rozvoj, na pozemku parc. č. KNC 1608/1, 
v obstarávacej cene 114 096,87 eur, oprávky 15 850 eur, v zostatkovej cene 98 246,87 eur;   

 inv. č. 2/826/16 – Detské ihrisko Rozvoj, na pozemku parc. č. KNC 1608/1, v obstarávacej 
cene 22 654,47 eur, oprávky 3 150 eur, v zostatkovej cene 19 504,47 eur;   

 inv. č. 2/826/17 – Rekonštrukcia VO - Probstnerova cesta, na pozemkoch parc. č. KNC 
594/1, KNC 1074/14, KNC 1074/16, KNC 1477/3, KNC 852, KNC 1492/1, KNC 1076, 
KNC 1075, KNC 1119/1, KNC 1608/1, KNC 1602, KNC 1074/8, KNC 660/22, KNC 813, 
KNE 1063/12, KNE 7098, KNE 7093, KNE 1038/1, v obstarávacej cene 124 587,85 eur, 
oprávky 9 350 eur, v zostatkovej cene 115 237,85 eur;   

 inv. č. 2/826/17_A – Rekonštrukcia VO - Ulica M. R. Štefánika, na pozemkoch parc. č. KNC 
1475, KNC 1078/1, KNC 1078/2, v obstarávacej cene 27 553,94 eur, oprávky  eur, 
v zostatkovej cene 25 485,94 eur;   

 inv. č. 2/827/222-12 – NMP II. etapa (časť A,B) – Komunikácia - chodník, na pozemku parc. 
č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 481 452,07 eur, oprávky 12 042 eur, v zostatkovej cene 
469 410,07 eur;   

 inv. č. 2/827/222-17 – NMP II. etapa (časť A,B) – Zavlažovanie, na pozemku parc. č. KNC 
3/1, v obstarávacej cene 21 491,13 eur, oprávky 540 eur, v zostatkovej cene 20 951,13 eur;   

 inv. č. 2/827/222-18 – NMP II. etapa (časť A,B) – Verejné osvetlenie, na pozemku parc.                     
č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 135 910,26 eur, oprávky 3 402 eur, v zostatkovej cene 
132 508,26 eur;   

 inv. č. 1/801/86 – Kaplnka na cintoríne v Levoči, na pozemku parc. č. KNC 3370 súp.                      
č. 3309, v obstarávacej cene 1 000 eur, oprávky 146 eur, v zostatkovej cene 854 eur;   

 inv. č. 1/801/88 – Náhrobník druhej svetovej vojny, na pozemku parc. č. KNC 3369, 
v obstarávacej cene 500 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 458 eur;   

 inv. č. 1/801/89 – Pomník SNP na cintoríne v Levoči, na pozemku parc. č. KNC 3369, 
v obstarávacej cene 500 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 458 eur;   

 pozemok parc. č. KNC 1690/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4908 m2, 
v obstarávacej cene 16 291,58 eur, v zostatkovej cene 16 291,58 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
T: 30.09.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
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                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku 

Hl. za 16 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1 v obstarávacej cene 6 352,59 eur. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia 

Hl. za 0  proti 9  zdr 7  nehl 0= neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie poslanci MZ hlasovaním neschválili/ 

 
MZ neschvaľuje 3/5-ouväčšinou všetkých poslancov zmenu Uznesenia č. 23 zo dňa 
20.06.2019 v časti doby nájmu z doby neurčitej na dobu 15 rokov, pre Akzent BigBoard, a. s. 
Bratislava, IČO: 44 540 957, so sídlom: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava. 
T: 30.09.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia 

Hl. za  14 proti 0  zdr 2  nehl 0 
 
MZ schvaľuje výpoveď Nájomnej zmluvy č. 22376/2019/OM/260 uzavretej dňa 01.08.2019 
medzi mestom Levoča a spoločnosťou Akzent BigBoard, a. s. Bratislava, IČO: 44 540 957,               
so sídlom: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava na prenájom pozemku pod reklamným panelom. 
Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď spoločnosti doručená. 
T: 30.09.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27  
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena termínu plnenia uznesenia 

Hl. za 15 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 10 z 11. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 21.11.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku 
v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3772/62 – zast. pl., s výmerou 283 
m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 62/2019 (ďalej len „GP                                 
č. 62/2019“), vyhotoveného dňa 26.9.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku 
parc. č. KN-C 3772/7 – zast. pl., s výmerou 481 m2 a pozemku par. č. KN-C 3772/47 – zast. 
pl., s výmerou 70 m2, pre Vladimíra Čonku, rod.  nar. 1.1.1973 a manž. Anežku 
Čonkovú, rod.  nar. 20.12.1983, obaja trvale bytom , Levoča, z 30.06.2021 
do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  14 proti 0  zdr 1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 2237/2017/OM/23 o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, uzavretej 
dňa 28.02.2017, medzi mestom Levoča a spol. Lesy mesta Levoča s r. o., so sídlom Novoveská 
cesta č. 930/33, 054 01 Levoča, IČO: 31693377, v ktorom bude upravená výška nájomného                    
za lesné pozemky od 01.07.2021 z jednotkovej ceny 7,120 eur/ha/rok na jednotkovú cenu 7,866 
eur/ha/rok. Za rok 2022 z jednotkovej ceny 7,120 eur/ha/rok na jednotkovú cenu 9,621 
eur/ha/rok a za roky 2023, 2024, 2025 a 2026 z jednotkovej ceny 7,120 eur/ha/rok                                   
na jednotkovú cenu 10,454 eur/ha/rok. Nájomné bude splatné jednorazovo vopred                                   
do 30.09.2021. 
T: 31.09.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5väčšinou všetkých poslancov nájom nebytového priestoru - m. č. 1.22 
s výmerou 5,80 m2 v objekte súp. č. 2, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 8, k. ú. Levoča, 
pre spoločnosť CAB Media s. r. o., so sídlom: Mäsiarska 17, 054 01  Levoča, IČO: 46128948, 
na dobu určitú od 01.07.2021 do 30.09.2021 za nájomné vo výške 29 eur za celú dobu nájmu 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o nájom nebytového 
priestoru, ktorý mesto v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh, na dobu určitú 
s výpovednou lehotou 7 dní pre prípad, že mesto začne s realizáciou obnovy objektu s. č. 2 ešte 
pred uplynutím doby nájmu. 
T: 31.07.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – investičný zámer 

Hl. za 0  proti 9  zdr 5 nehl 2=neschválené 
 

/kladne formulovaný návrh na uznesenie poslanci MZ hlasovaním neschválili/ 
 
MZ neschvaľuje investičný zámer spol. ALTIS interier s. r. o., Duklianska 38, 052 01 Spišská 
Nová Ves, SR, a to realizáciu stavby „Polyfunkčný dom Potočná“ podľa projektovej 
dokumentácie stavby, vypracovanej spol. OSA & partners, architectural studio, Kuzmányho 
5100/3, 058 01 Poprad, SR ako generálnym projektantom stavby. 
T: 31.08.2021                                                            Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči 

Hl. za 13 proti 1  zdr 0  nehl 0 
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MZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Regenerácia vnútrobloku 
sídliska Západ v Levoči“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 
oblastiach vyhlásenej  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre IROP, Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-
65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta. 
T: 28.05.2021        Z:  Mgr.  Kučka 

                 Mgr. Kamenický 
     Mgr. Babicová 
     Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 32 
K bodu: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ 
v Levoči“  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: 28.05.2021        Z: Mgr.  Kučka 

                Mgr. Kamenický 
    Mgr. Babicová 
     Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči“  vo výške 18 074,47  EUR  
(rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami  
poskytnutia pomoci). 
T: 28.05.2021                      Z: Mgr.  Kučka 

                Mgr. Kamenický 
     Mgr. Babicová 
     Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 34 
K bodu: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta pre projekt „Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči“. 
T: 28.05.2021        Z: Mgr.  Kučka 

                 Mgr. Kamenický 
      Mgr. Babicová 
      Ing. Petrášová 
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UZNESENIE č. 35 
K bodu: Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave 

Hl. za  12 proti 0  zdr 3  nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: pripraviť na septembrové 
zasadnutie MZ návrh úpravy cenníka pre oslobodenie občanov nad 70 rokov od cestovného                
za užívanie MHD na území mesta od 1.1.2022. 
T: 30.8.2021       Z: Mgr. Babicová 
           Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave 

Hl. za  11 proti 0 zdr 3  nehl 0 
  

MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave podľa predloženého návrhu. 
T: 30.6.2021       Z: Mgr. Babicová 
           Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku MZ v Levoči  

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 2 
 
MZ  schvaľuje dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva                                            
v Levoči s účinnosťou od 01. 07. 2021 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením                
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
T : 01. 07. 2021        Z: Ing. Lisoňová  

      Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 29 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  14 proti 0  zdr 0  nehl 2 
 

MZ  berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 05. 2021.  
T: 30. 06. 2021        Z: Ing. Lisoňová  

                Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č.  30 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za 14  proti 0  zdr 0  nehl 2 
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MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 06. 2021.  
T: 30. 06. 2021        Z: Ing.  Lisoňová  

                 Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2021 o nakladaní                               
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, 
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča              

Hl. za 12 proti 0  zdr 0  nehl 4 
 
MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta                         
č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní                                        
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča neboli                     
v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď         Z: Ing. Petrášová 

                 Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 41 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2021 o nakladaní                                
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, 
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča              

Hl. za 14 proti 0  zdr 0  nehl 2 
 

MZ schvaľuje prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2021 o nakladaní                                  
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa 
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Levoča. 
T: ihneď         Z: Ing. Petrášová 

                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2021 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 8/2019 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za 13 proti 0  zdr 0  nehl 3 
 

MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta                         
č. 5/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia 
mesta č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča neboli v zákonom stanovenej lehote 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Choborová 

                 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2021 o výške príspevkov                    
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 8/2019 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  13 proti 0  zdr 0  nehl 3 
 
 

MZ schvaľuje prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2021 o výške príspevkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 8/2019 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Choborová 

                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44  
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča, a.s. za rok 2020 
   Hl. za  13 proti 0  zdr 0  nehl 0 

 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča, a.s.                  
za rok 2020.   

T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.               
za rok 2020   

Hl. za  15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča,  spol. 
s r. o. za rok 2020. 

T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 

 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, 
s.r.o., r.s.p. za rok 2020    

Hl. za 15 proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta 
Levoča, s.r.o., r.s.p. za rok 2020.   

T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
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UZNESENIE č. 47 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2021 útvaru hlavného 
kontrolóra   

Hl. za  15  proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2021 útvaru hlavného 
kontrolóra.   

T: ihneď         Z: JUDr. Rusnáčiková 
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Interpelácie poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča – zakomponovať do plánu 
obnovy komunikácií pre rok 2022 doasfaltovanie cesty cez chatovú oblasť Fedorkin 
jarok od mostíka až po parkovisko v hornej časti, prípadne aj ďalej.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Minďaš 

 
2. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča – vyčistenie priepustu                         

za domami nad Texonom a medzi garážami na sídl. Západ. Po dažďoch je už vysoko 
zanesený a hrozí pri ďalších vyliatie vody medzi garáže a na komunikáciu.  
T: 30.8.2021        Z: Mgr. Minďaš 

 
3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – MŠ Predmestie – chýbajú varné dosky.  

T: 31.8.2021                 Z: PaedDr. Choborová 
 

4. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – MŠ Francisciho – rekonštrukcia 
budovy a parkoviska pred budovou MŠ.  
T: 31.12.2022        Z: Ing. Petrášová 

 
5. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – pri komunitnom centre zriadiť 

odkladací priestor na náradie pre aktivačné práce.  
T: 31.8.2021       Z: PaedDr. Choborová 
             Ing. Lisoňová 

 
6. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – vstup nákladných áut na trhovisko                    

pri radnici na vyloženie tovaru.  
T: ihneď        Z: Mgr. Babicová 
            Mgr. Petruška 

 
7. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – obnovenie železničnej dopravy počas 

letnej sezóny.  
T: 1.7.2021         Z: Mgr. Babicová 

 
8. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – sťažnosť občanov pri návšteve 

Mariánskej hory, počas celého roka pútnikov hore alejou ohrozujú osobné autá 
a motocykle.  
T: 1.7.2021         Z: Mgr. Petruška 

 
9. Interpelácia poslanca MZ MUDr. Pavla Ščurku – perspektívne vytypovať vhodnú 

lokalitu za účelom jej poskytnutia na účely vhodné pre záhradkárov.  
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Drahomirecký 
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10. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – dlhodobý problém hluku                
pri pohreboch v Dome smútku. Hluk vznikajúci z premávky na ceste č. 18 narúša 
dôstojnosť poslednej rozlúčky so zosnulým.  
T: 31.12.2021        Z: Mgr. Minďaš 

 
11. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – prechod pre chodcov na ulici 

M. Hlaváčka smerom od ZŠ G. Haina k štátnej polícii. Predovšetkým kvôli bezpečnosti 
žiakov ZŠ.  
T: 31.12.2021        Z: Ing. Petrášová 

 
12. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – platené parkovacie miesta              

na ulici Mäsiarska. Niektorí obyvatelia ulice majú vyhradené parkovacie miesta 
a niektorí by chceli parkovacie miesto, ale vraj z MÚ im bolo oznámené, že nie je možné 
mať parkovacie miesta na Mäsiarskej ulici. Na najbližšom MZ poprosím zaoberať sa 
témou parkovacej politiky v meste.  
T: 30.9.2021         Z: Ing. Petrášová 

 
13. Interpelácia poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA – požiadať štátnu 

políciu o zvýšený dohľad nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky na úseku 
Levoča – Závada.  
T: 1.7.2021         Z: Mgr. Petruška 

 
14. Interpelácia poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA – Zabezpečiť odpadové 

koše aj pre exkrementy psov venčených v lokalite Schiezplatz v spolupráci s TSML.  
T: 1.9.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
15. Interpelácia poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – v lokalite nad levočskými rybníkmi 

bola vyťažená zem a štrk. Vznikla tam diera, kde sa začal sypať bordel a odpad. Žiadam 
zaujať stanovisko a prijať opatrenia.  
T: 1.7.2021         Z: Mgr. Petruška 

 
16. Interpelácia poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – ako je mesto pripravené riešiť 

výber parkovného  v zónach námestie a priľahlé ulice.  
T: 1.1.2022         Z: Ing. Petrášová 

 
 

 


