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Pridelenie bytu: 

Potočná č. 39 a 40 – nové bytové domy 

Záujemcovia o 1 – izbový nájomný byt:  

1. P. Viliam Koch. V súčasnosti býva u svojej bývalej priateľky. Menovaný poberá invalidný dôchodok.  Žiadosť podaná 
dňa 12.08.2020. 

2. P. Anna Novačeková. V súčasnosti býva v podnájme  a nechce skončiť na ulici. V súčasnosti pracuje SAD. Žiadosť 
podaná dňa 28.09.2020. 

3. P. Oľga Kočková. V súčasnosti býva v 1-izb. nájomnom byte na Žel.riadok 23, má zdravotné problémy 
a neprispôsobivých susedov, ktorí jej znepríjemňujú bývanie. Je rozvedená, zamestnaná. Žiada 1-izb. byt s balkónom. 
Žiadosť podaná 16.10.2020.  

4. P. Jozef Záthurecký. V súčasnosti býva v podnájme, pracuje v Čechách.  Chce sa vrátiť späť na Slovensko, podal 
žiadosť o dôchodok. Žiadosť podaná dňa 30.11.2020. 

5. P. Róbert Rusňák. Slobodný, V súčasnosti býva v podnájme Pri prameni v Levoči. Žiadateľ pracuje v Levoči a chce 
tu i naďalej bývať. Má záujem o 1-2 izb. byt. Žiadosť podaná dňa 09.02.2021. Je zaradený v evidencii uchádzačov 
o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

6. P. MUDr. Miroslav Kollár. V súčasnosti býva so svojimi rodičmi v  Košiciach. Byt žiada prideliť z dôvodu nástupu 
do zamestnania od 1.8.2021 v Nemocnici AGEL Levoča, odd. chirurgie ako lekár. Žiadateľ je čerstvý absolvent 
lekárskej fakulty a nemá dostatok prostriedkov na kúpu vlastného bytu. Nemocnica AGEL Levoča odporúča pridelenie 
bytu  čo by p. Kollárovi uľahčilo výkon povolania v nemocnici. Žiadosť podaná 29.06.2021. Je zaradený v evidencii 
uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

7. P. Filip Jurčišin. Menovaný v súčasnosti býva so starými rodičmi, rodičmi a ďalšími súrodencami.  Žiadateľ je 
invalidný dôchodca (cca 400 eur) a jeho zdravotný stav si vyžaduje minimalizovanie napätia a stresu, kľudné prostredie, 
chce sa osamostatniť. Žiadosť podaná 16.08.2021. 

8. P. Jozef Repáň. Menovaný v súčasnosti žije so svojimi rodičmi a súrodencami v 2-izbovom byte. Chce sa 
osamostatniť. Žiadateľ pracuje príjem cca 500 eur. Žiadosť podaná 18.08.2021. Nedoplatok na TKO s rodičmi 46,65 
eur. 

9. P. Peter Majerský. Menovaný býva v podnájme a musí si hľadať nový podnájom. Žiadateľ pracuje – príjem cca 590 
eur. Žiadosť podaná 24.08.2021. 

10. P. Monika Guzlejová. V súčasnosti žije s rodičmi. Chce sa osamostatniť a potrebuje viac súkromia. Žiadateľka je 
zamestnaná. Žiadosť podaná 14.09.2021. 

11. P. Mária Harenčárová. V súčasnosti býva v nájomnom byte v Spišskom Hrhove. Pracuje v Levoči a má problém 
s dochádzkou do zamestnania. Žiadosť podaná 29.09.2021. Je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má 
potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

12. P. Stela Ušáková. V súčasnosti býva s rodičmi a súrodencami v 4-izbovom byte. V žiadosti uvádza, že sa chce 
osamostatniť a potrebuje kľudné prostredie pri učení sa na skúšky. Je študentkou vysokej školy a zároveň od 10/2021 
sa zamestnala. Žiadosť podaná 08.11.2021.  

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie a v prípade potreby navrhuje k tomuto bodu zvolať 

samostatné zasadnutie komisie.  

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 7, nachádzajúci sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 12, nachádzajúci sa  na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 
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Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 17, nachádzajúci sa  na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 22, nachádzajúci sa  na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 7, nachádzajúci sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 12, nachádzajúci sa  na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 17, nachádzajúci sa  na 3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 22, nachádzajúci sa  na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Záujemcovia o 2 – izbový nájomný byt: 

1. P. Katarína Lizáková. V súčasnosti bývajú spolu s priateľom a jedným dieťaťom v podnájme. Menovaná je 
zamestnaná a priateľ je živnostník.  

Žiadosť podaná dňa 01.02.2019 (obnovená žiadosť je znovu predlžená na 2 roky) 

2. P. Maroš Dzurilla a manž. Denisa Dzurillová. V súčasnosti bývajú spolu s 2 deťmi u sestry v 3-izbovom byte.  
Menovaný je nezamestnaný – vedený na úrade práce od 3/2020 a manželka pracuje vo VNsP Levoča.  
Žiadosť podaná dňa 01.03.2019 (obnovená žiadosť je znovu predlžená na 2 roky) 

3. Pani Sára Polláková s manželom Miroslavom Pollákom požiadali mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 1- izbového 
bytu. V súčasnosti bývajú u sestry spolu s ďalšími 7 ľuďmi. V žiadosti uvádzajú, že v domácnosti sú časté hádky kvôli 
deťom a financiám spojených s bývaním, čo zlé vplýva na psychiku ich detí.  P. Polláková  poberá rodičovský príspevok 
+ pracuje na dohodu, manžel je nezamestnaný. Žiadosť podaná dňa 29.04.2019, nízky príjem (obnovená žiadosť je 
znovu predlžená na 2 roky) 
Nedoplatok na TKO 73,97 eur 

4. P. Katarína Paliderová v súčasnosti býva v drahom podnájme v 3 –izb.byte spolu s 2 dcérami, je rozvedená (v 
podnájme si musí platiť všetky opravy sama). Pracuje vo VNsP Levoča a poberá výživné na deti. Podnájom je pre ňu 
drahý. Žiadosť podaná dňa 26.07.2019 (obnovená žiadosť je znovu predlžená na 2 roky) 

5. P. Viera Petrisková a manžel Norbert Petrisko. V súčasnosti bývajú spolu s dcérou v podnájme. V súčasnosti obaja 
pracujú na dohodu. Žiadosť podaná dňa 11.12.2019, Nedoplatok na TKO 83,97 eur              
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6. Pán Tomáš Pišta požiadal mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 1- izbového bytu. V súčasnosti býva so svojou 
priateľkou a synom u svojich rodičov spolu so svojimi súrodencami (spolu 7 ľudí, dom so 4 izbami). V žiadosti uvádza, 
že v dome býva veľa ľudí a chceli by sa osamostatniť. Žiadateľ je od 8/2019 živnostník a priateľka poberala rodičovský 
príspevok, novšie doklady nemáme rok 2020 a 2021 - nedoložili. Žiadosť podaná dňa 13.01.2020. doložiť daňové 
priznanie rok 2020, Nedoplatok na TKO 53,06 eur 

7. P. Erika Janečková. Slobodná matka v súčasnosti býva so svojím synom u rodičov, chce sa osamostatniť, aby syn 
vyrastal v malom útulnom byte. Žiadateľka pracuje + poberá výživné na dieťa.  Žiadosť podaná dňa 26.02.2020, 
Nedoplatok na TKO 99,40 eur 

8. P. Richard Bocko. V súčasnosti býva so svojou priateľkou p. Polákovou a synom u svojej matky. Žiadateľ je 
zamestnaný  a priateľka poberá rodičovský príspevok. Žiadosť podaná dňa 06.03.2020 doložiť doklady rok 2020 a rok 
2021  

9. P. Jana Vargová a manž. Jakub Varga. V súčasnosti bývajú u mamy p. Vargu, táto nehnuteľnosť je na predaj. Obaja 
v súčasnosti pracujú. (vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže im byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok). 
Žiadosť podaná dňa 15.04.2020              

10. P. Jarmila Feketeová. V súčasnosti býva u rodičov v Dravciach. V pridelenom byte bude bývať (so sestrou p. Ivetou 
Feketeovou + Michaela – dieťa + Vladimír Cipser – dieťa sestry). Žiadateľka poberá rodičovský príspevok + čiastočný 
invalidný dôchodok a sestra poberá rodičovský príspevok. Nízky príjem. Žiadosť podaná dňa 15.06.2020, Nedoplatok 
na TKO  83,97 eur 

11. P. Patrícia Sminčáková. V súčasnosti býva u babky a priateľ u rodičov. Chcú sa osamostatniť a založiť si rodinu, 
ceny nehnuteľnosti sú pre nich vysoké na kúpu bytu. Obaja majú stály príjem.  Žiadosť podaná dňa 17.06.2020 (vysoký 
príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže jej byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok). Nedoplatok na TKO 65,31 eur 

12. P. Daniela Čonková. V súčasnosti býva so svojimi 2 deťmi a vnučkou v jednoizbovom nájomnom byte na adrese 
Levočské Lúky č. 27, v žiadosti uvádza, že deti má už dospelé a 1-izb. byt im nepostačuje. P. Čonková poberá dávku 
v hmotnej núdzi a syn pracuje na dohodu. Žiadosť podaná 06.07.2020, Nedoplatok na TKO 25,98 eur   

13.  P. Marcela Lacková s manž. Miroslavom Lackom požiadali mesto Levoča o pridelenie  2- izbového bytu. 
V súčasnosti s 3 deťmi bývajú u rodičov p. Lackovej v 1- izbovom byte. Menovaná je onkologická pacientka, chodí do 
Košíc na liečbu radiojódom, kde po podaní tejto látky musí byť určité dni izolovaná od rodiny a iných ľudí. Menovaná 
poberá invalidný dôchodok cca 300 eur a manžel nepracuje.  Nízky príjem. Žiadosť podaná dňa 13.07.2020.  Nedoplatok 
na TKO rok 2021: 74,64 

14.  Pán René Polák požiadal mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 1 izbového bytu. V súčasnosti bývajú s priateľkou 
a 2 deťmi u rodičov. V žiadosti uvádza, že s rodičmi majú časté hádky a iné problémy, byt žiadajú hlavne kvôli deťom.  
P. Polák je zamestnaný a družka poberá rodičovský príspevok. Spolu príjem cca 900 eur. V 12/2020 im bol pridelený 
nájomný byt na adrese Levočské Lúky, ktorý odmietli zo zdravotných dôvodov dcéry. 
Žiadosť podaná dňa 07.08.2020.  Nedoplatok TKO: 27,99 eur 

15. P. Dávid Klembara. V súčasnosti býva u rodičov, chce sa osamostatniť (v byte by chcel bývať so svojou priateľkou). 
Žiadateľ je živnostník a priateľka študuje. Žiadosť podaná dňa 21.08.2020            

16. P. Mária Kalinajová. V súčasnosti býva spolu s dieťaťom u svojej matky v trojizbovom byte. Slobodná matka, 
momentálne je na rodičovskej dovolenke + výživné na dieťa.  Žiadosť podaná dňa 26.08.2020 

17. P. Andrea Srnková. V súčasnosti býva spolu s dieťaťom v jednoizbovom bezbariérovom nájomnom byte na prízemí, 
ktorý má na dobu určitú  - 1 rok, chcela by  2- izbový byt na vyššom poschodí, z dôvodu zdravotného stavu jej dcéry. 
Žiadateľka je poberateľkou príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím + sirotský 
dôchodok (dcéra).    Žiadosť podaná dňa 26.08.2020   (v prípade pridelenia bytu, bude k dispozícii voľný 1- izbový 
bezbariérový byt) 

18. P. Martina Karasová. Slobodná matka s 1 dieťaťom v súčasnosti býva so svojimi rodičmi v 3-izbovom byte. V banke 
hypotéku jej neposkytnú, preto si nemôže zabezpečiť vlastné bývanie.  Žiadateľ je zamestnaná SAD a poberá výživné 
na dieťa. Žiadosť podaná dňa 04.09.2020  

19.  P. Ján Bača  a manž. Adriana Bačová. V súčasnosti bývajú u švagra. Čakajú dieťa a nemajú vlastné bývanie. 
Žiadateľ je živnostník a priateľka je zamestnaná.  Žiadosť podaná dňa 08.09.2020.               

20. P. Miroslava Kokavcová a manž. Róbert Kokavec. V súčasnosti bývajú s 1 dieťaťom v SNV v jednoizbovom byte 
v podnájme. Žiadateľka poberá rodičovský príspevok a manžel je zamestnaný. Žiadosť podaná dňa 16.09.2020 
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21.  Pani Jana Polláková požiadala mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 1 izbového bytu. Vo svojej žiadosti uvádza, 
že sa vrátila z Kanady, pretože jej nepriznali status, V súčasnosti s 2 deťmi býva u rodičov v jednoizbovom byte na Žel. 
riadku 23 –tento byt je strašne malý pre 5 osôb. Iné bývanie nemá. V Kanade poberala sociálnu dávku. V súčasnosti je 
poberateľkou hmotnej núdze a od 19.10.2021 je zamestnaná na dobu určitú do 30.04.2022 v Embracu Slovakia -SNV.  
Žiadosť podaná dňa 16.09.2020.  

22. P. Jakub Dunčko a manželka Anna. V súčasnosti býva spolu so synom v podnájme v jednoizbovom byte. Rozlohovo 
jednoizbový byt im nepostačuje. Žiadateľ je živnostník a snúbenica je na rodičovskom príspevku.  Žiadosť podaná dňa 
18.09.2020.  

23. P. Barbora Poláková. V súčasnosti žije u rodičov s dvoma dcérami, v žiadosti uvádza že podmienky nie sú vhodné 
pre zdravý vývin jej detí. Žiadateľka poberá rodičovský príspevok a výživné na deti. Nízky príjem. Žiadosť podaná 
25.09.2020. Nedoplatok na TKO 83,97 eur.    

24. P. Tomáš Vilman. Rozvedený, v súčasnosti býva u svojich rodičov. S bývalou manželkou má syna, pre ktorého 
potrebuje v pridelenom byte mať samostatnú izbu.  Menovaný je zamestnaný. Žiadosť podaná dňa 22.10.2020.  
nedoložil-  výživné doplniť a zistiť výšku príjmu či spĺňa podmienky. 

25. P. Eva Nemcová a manž. Ján Nemec. V súčasnosti bývajú spolu so synom v jednoizbovom nájomnom byte na 
Železničnom riadku 23. Iný byt žiadajú zo zdravotných dôvodov manžela, bývajú na 4. poschodí bez výťahu, a zároveň 
byt je v zlom  stave (popraskané a padajúce priečky, obklady v kúpeľni opadávajú – nevyhnutná rozsiahla oprava bytu). 
Žiadatelia sú starobní dôchodcovia a syn je zamestnaný. Žiadosť podaná dňa 28.09.2020 (v prípade pridelenia bytu, 
bude k dispozícii voľný 1- izbový  byt – ŽR 23). 

26. P. Martina Kačírová. Rozvedená matka s 2 deťmi v súčasnosti žije v 2-izbovom byte v podnájme (majiteľka bytu sa 
chce vrátiť do svojho bytu).  Žiadateľ je zamestnaná a poberá výživné na deti.   Žiadosť podaná dňa 03.11.2020. 

27. P. Štefan Janoško a  manž. Veronika Janošková. V súčasnosti bývajú spolu so svojimi 4 deťmi v podnájme – Pri 
prameni 25, Levoča. Najmladšia dcéra začala navštevovať špeciálnu školu pre zrakovo postihnutých, z uvedeného 
dôvodu sa aj presťahovali do Levoče a chceli by tu zostať bývať aj naďalej, preto žiadajú o pridelenie nájomného bytu. 
Žiadosť je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – majú potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora 
mesta.  Žiadosť podaná dňa 05.11.2020. 

28. P. Ján Faltin. Menovaný so svojou družkou a dcérou bývajú u rodičov družky spolu s jej súrodencami, chcú sa 
osamostatniť. Žiadateľ je zamestnaný a družka poberá rodičovský príspevok. Žiadosť podaná dňa 11.11.2020. 

29. P. Diana Zagorová. V súčasnosti býva v jednoizbovom nájomnom byte na adrese Potočná č. 38. Žiada o výmenu 
bytu z 1- izbového do 2 – 3 izbového. Žiadosť podaná dňa 16.11.2020   (v prípade pridelenia bytu, bude k dispozícii 
voľný 1- izbový  byt – Potočná 38/7). 

30. P. Marek Suchý. Rozvedený, v súčasnosti býva v podnájme Pod vinicou v 1-izb. byte. Byt žiada z dôvodu, aby deti 
mohli navštevovať otca. Menovaný je živnostník. Žiadosť podaná dňa 24.11.2020, nedoplatok na TKO 16,95 eur. 

31. P. Daniel Štecko. Menovaný so svojou družkou a dcérou bývajú striedavo u rodičov a v SNV u svokrovcov. Žiadateľ 
je živnostník a družka poberá rodičovský príspevok. Žiadosť podaná dňa 16.12.2020, Nedoplatok na TKO 111,96 eur 

32. P. Šimon Olejník. Menovaný so svojou družkou  sa chcú osamostatniť. V súčasnosti býva u rodičov  spolu so 
súrodencami a starými rodičmi. Žiadateľ aj družka sú zamestnaní.  Žiadosť podaná dňa 16.12.2020.  Je zaradený 
v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta.    (vysoký 
príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže mu byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok).         

33. P. Iveta Gondová. Slobodná matka s 1 dieťaťom v súčasnosti býva u svojich rodičoch. Chce sa osamostatniť, je 
študentkou a poberá materskú. Je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého 
pobytu od primátora mesta. Žiadosť podaná dňa 28.12.2020  

34. P. Petra Vaľková. Slobodná matka s 1 dieťaťom v súčasnosti býva u svojich rodičoch spolu s bratom. Chce sa 
osamostatniť. Žiadateľka je zamestnaná + poberá výživné na dieťa, o 1- izb. byt nemá záujem.  Žiadosť podaná dňa 
12.01.2021. 

35. P. Jana Bartková. Rozvedená matka s 1 dieťaťom (študentka) v súčasnosti žije v 3-izbovom byte v podnájme.  
Žiadateľka je zamestnaná a poberá aj výživné na dieťa. Žiadosť podaná dňa 15.01.2021. 

36. P. Ivana Iľašová. V súčasnosti bývajú spolu s priateľom a synom u matky priateľa (matka má ešte dcéru). Byt žiada 
z dôvodu, že doma majú medzi sebou rozpory a časté hádky. Menovaná aj priateľ sú zamestnaní.  Žiadosť podaná dňa 
19.01.2021. 
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37. P. Tomáš Schwarzbacher. Slobodný otec s 1 dieťaťom v súčasnosti býva u svojho otca spolu s ostatnými 
súrodencami. Chce sa osamostatniť a založiť si vlastnú rodinu, o 1-izb. byt nemá záujem. Žiadateľ je zamestnaný.  
Žiadosť podaná dňa 19.01.2021. 

38. P. Dušan Brincko. Slobodný, v súčasnosti býva so svojou sestrou a jej rodinou. Dlhé roky bol v zahraničí a teraz 
chce ostať bývať a usadiť sa v Levoči. Žiadateľ je živnostník. O 1- izb. byt nemá záujem.  Žiadosť podaná dňa 
21.01.2021. (vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže mu byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok).          

39. P. Katarína Šoltésová. Žiadateľka žije so svojimi 2 deťmi a ich otcom  v byte starej mamy. Žiada byt pre seba a deti, 
pretože vzťah s partnerom je nefunkčný, súčasná situácia pre zdravý vývin detí je neudržateľná.  Menovaná je 
zamestnaná. Je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od 
primátora mesta. Žiadosť podaná dňa 18.02.2021 

40. P. Denisa Hennelová. Slobodná matka s 1 dieťaťom v súčasnosti býva u svojich rodičoch spolu aj so svojou sestrou. 
Chce sa osamostatniť, potrebuje so synom súkromie. Žiadateľka je zamestnaná a poberá výživné na dieťa.  Žiadosť 
podaná dňa 22.02.2021 

41. P. Anna Kašperová. Rozvedená, v súčasnosti býva v podnájme. Po rozvode v byte ostal bývať manžel a ona si hľadá 
náhradné bývanie. Žiadateľka je živnostník. O 1- izb. byt nemá záujem.  Žiadosť podaná dňa 01.03.2021.   

42. P. Adriána Oravcová. V súčasnosti býva s priateľom a synom u rodičov v 1 – izb. byte. Žiadateľka poberá 
rodičovský príspevok a priateľ je zamestnaný. Žiadosť podaná 04.03.2021.  (vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, 
môže jej byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok).             

43. P. Žaneta Gáborová. Menovaná v súčasnosti býva so svojimi 3 deťmi v nájomnom 1 – izb. byte na adrese Levočské 
Lúky č. 26. Byt je bol pridelený v 7/2020. V žiadosti uvádza, že v byte majú stiesnené podmienky, má dospievajúce 
deti, preto žiada o pridelenie väčšieho bytu. V súčasnosti vraj pracuje vo Francúzku – príjem nemá zdokladovaný, do 
6/2021 poberala SOS dotáciu –humanitárnu pomoc. Žiadosť podaná 29.03.2021. Nedoplatok na TKO 111,96 eur 

44. P. Ján Palij a manž. Lucia Palij. V súčasnosti bývajú spolu s jedným dieťaťom v 2- izb. byte u otca p. Palij.  Byt 
žiadajú  z dôvodu, že majú stiesnené a obmedzujúce podmienky pre život.  Menovaný je zamestnaný a manželka poberá 
rodičovský príspevok.    Žiadosť podaná dňa 07.04.2021  

45. P. Pavlína Sipková. V súčasnosti býva u priateľ, ktorého byt bude prepísaný na jeho deti a tak nemá istotu bývania. 
V byte by chcela bývať so svojím synom nar. 1977, ktorý taktiež býva v podnájme. Žiadateľka je starobná dôchodkyňa 
a syn živnostník. Chceli by  2 alebo 1 –izbový byt. Príjem je nízky na 2 – izbový byt. Žiadosť podaná 07.04.2021. 

46. Mária Podvojská a manž. Miloš Podvojský. V súčasnosti bývajú so svojimi 2 deťmi v Doľanoch u blízkeho 
príbuzného. Žiadosť si podali z dôvodu, že deti v Levoči navštevujú základnú školu a často je potrebné s nimi cestovať 
k lekárovi, nakoľko sú často choré. Žiadajú 3-4 izb. byt, o 2-izb. byt nemajú záujem. Obaja sú zamestnaní. Žiadosť 
podaná  dňa 15.04.2021.  Sú zaradení v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – majú potvrdenú výnimku z trvalého 
pobytu od primátora mesta.  

47. Michaela Galajdová. Menovaná v súčasnosti žije sama s 5 deťmi v podnájme, s výdavkami jej pomáha brat a rodičia. 
Žiadateľka je zamestnaná. Žiadosť podaná 19.04.2021.   

48. Lukáš Orlovský. Menovaný býva s rodičmi a chce sa osamostatniť a založiť si rodinu. Žiadateľ je zamestnaný. Nemá 
záujem o 1-izb. byt. Žiadosť podaná 22.04.2021. 

49. P. Ján Pavlov a manž. Renáta. Menovaní v súčasnosti bývajú v 1 – zb. nájomnom byte na adrese Železničný riadok 
23. Väčší byt žiadajú z dôvodu, že prestáva byť postačujúci keďže majú dospievajúceho 15 ročného syna. Žiadatelia 
poberajú dávky hmotnej núdze + p. Pavlov pracuje na dohodu. Príjem je nízky. Žiadosť podaná 22.04.2021.  

50. P. Miroslav Bihári. Menovaný v súčasnosti býva so svojou družkou a 2 deťmi v podnájme v 1-izb. byte (PV) 
v Levoči, čakajú ďalšie dieťa. Byt žiadajú z dôvodu, že v 1- izb. byte je pre viacpočetnú rodinu malý, byt je v pôvodnom 
stave, staré okná nefunguje plyn atď. Žiadateľ sa zamestnal v 2/2021 a družka poberá rodičovský príspevok. Žiadosť 
podaná 26.04.2021.  Nedoplatok na TKO rodičia staré roky 2007,2008,2011,2012 a 2018 suma 207,71 eur 

51.  P. Monika Čonková požiadala mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 3 izbového bytu. Vo svojej žiadosti uvádza, že 
býva so svojimi 2 deťmi u mamy v jednoizbovom byte, ktorá je momentálne v zahraničí. V súčasnosti pracuje. Pred 
rokom sa rozviedla a tak odovzdala 2 – izb. nájomný byt na adrese Železničný riadok 23. Žiadosť podaná dňa 
03.05.2021. 

52. P. Nora Bendžalová. Menovaná v súčasnosti býva u rodičov spolu so sestrou a starou mamou, s priateľom čakajú 
dieťa a nemajú možnosť si zobrať hypotekárny úver. Obaja sú zamestnaní. Žiadosť podaná 07.05.2021. Nedoplatok na 
TKO s rodičmi 111,96 eur. Od 10/2021 má na seba výmer TKO = 0. 
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53.  P. Róbert Džugan. V súčasnosti býva so svojou mamou v 2- izbovom nájomnom byte. V žiadosti uvádza, že sa chce 
osamostatniť. Menovaný je zamestnaný. Žiadosť podaná 10.05.2021.  

54. Matej Kamenický. Menovaný v súčasnosti býva s rodičmi, so sestrou a starou mamou. Žiadateľ momentálne pracuje 
a to od 1/2021, chce ostať pracovať v Levoči a v budúcnosti si chce založiť rodinu. O 1 – izb. byt nemá záujem. Žiadosť 
podaná 18.05.2021.  

55. P. Simona Máliková. Menovaná v súčasnosti býva s rodičmi v Jánovciach. Žiadateľka sa chce vrátiť do Levoče. 
V byte by bývala so svojou dcérou a kamarátkou- kolegyňou. Obidve pracujú v nemocnici Poprad. Žiadosť podaná 
26.05.2021. Je zaradený v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od 
primátora mesta. (vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže jej byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok). 

56. P. Marek Kapec. Menovaný v súčasnosti býva u svojej matky, chce sa osamostatniť, usadiť sa a založiť rodinu. 
Pracuje na SAD Poprad, v najbližšej budúcnosti bude preradený na pobočku v Levoči. Žiadosť podaná 04.06.2021. Je 
zaradený v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – ma potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta.  

57. P. Jana Kolmosová. Menovaná v súčasnosti býva u svojej sestry, chce sa starať o svoju matku, ktorá býva v 1-
izbovom byte. P. Kolmosová predala byt v Rohožníku 1.12.2021. V pridelenom byte by chcela bývať so svojou matkou. 
V súčasnosti poberá nemocenskú dávku a taktiež poberá invalidný a vdovský dôchodok a matka poberá starobný 
a vdovský dôchodok. Žiadosť podaná 15.06.2021. (vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže jej byť pridelený 
byt na dobu určitú 1 rok).  

58. P. Miroslav Sipko. Menovaný v súčasnosti býva so svojou družkou a 2 deťmi v podnájme v Levoči. Nemajú vlastné 
bývanie a pobyt len mesto Levoča. Obaja sú zamestnaní. Žiadosť podaná 17.06.2021.             

59. P. MUDr. Katarína Lučkaničová. V súčasnosti býva so svojimi rodičmi. Byt žiada prideliť z dôvodu nástupu do 
zamestnania od 1.8.2021 v Nemocnici AGEL Levoča, odd. psychiatrie ako lekár. Žiadateľka je čerstvá absolventka 
lekárskej fakulty. Do bytu by sa presťahovala so snúbencom p. Mochnáčom, bytom Čabiny.  Nemocnica AGEL Levoča 
odporúča pridelenie bytu  čo by p. Lučkaničovej uľahčilo výkon povolania v nemocnici. Žiadosť podaná 29.06.2021.     
Je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

60. P. Vladimíra Sotáková. Menovaná v súčasnosti je rozvedená, býva u ex švagriny, ktorá ju vyháňa z domu. Má chorú 
dcéru, ma autizmus. Majiteľka domu im robí naprieky, uráža a ponižuje. Žiada o pridelenie  2- izb. bytu, aby mala dcéra 
svoju izbu. Menovaná poberá rodičovský príspevok + výživné. Žiadosť podaná 30.06.2021. 

61. Gabriel Špiner. Menovaný je študentom posledného ročníka LF UPKŠ, v súčasnosti býva u rodičov, chcel by sa 
osamostatniť. Po skončení štúdia má dohodnuté a podpísané pracovné miesto v nemocnici AGEL Levoča – interné odd.. 
Plánuje žiť a pracovať v Levoči. Žiadateľ žiada 2 – izb. byt, zatiaľ nemá žiadny príjem, preto sa zaväzuje, že všetky 
náklady spojené s nájmom bytu bude uhrádzať jeho mama (čestné prehlásenie).  Žiadosť podaná 01.07.2021.   
Je zaradený v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

62. P. Karin Barbuščáková. V súčasnosti býva u svojej mamy v byte s ďalším súrodencom. Chce sa osamostatniť, 
v pridelenom byte by žila so svojím druhom. V súčasnosti obidvaja pracujú. Žiadosť podaná 13.07.2021.  

63. P. Stanislav Lacko a manž. Natália Lacková. V súčasnosti bývajú s 1 dieťaťom u rodičov (spolu 6 ľudí). Ako každá 
rodina aj oni sa chcú osamostatniť. Žiadateľ je živnostník a manželka nezamestnaná. Žiadosť podaná 21.07.2021.   

64. P. Barbora Šveďuková. Menovaná v súčasnosti býva s druhom a 2 deťmi  v podnájme, z ktorého sa majú do konca 
roka vysťahovať. Žiadateľka poberá rodičovský príspevok a druh je živnostník. Žiadosť podaná 28.07.2021. 

65. P. Júlia Čonková. V súčasnosti býva u mamy s druhom a 1 dieťaťom s ostatnými súrodencami v 2 – izb. byte. 
Žiadateľka poberá rodičovský príspevok a druh Andrej Bango, nar. 1996 pracuje (spolu príjem cca 1100 eur). Žiadosť 
podaná 03.08.2021. Nedoplatok na TKO s mamou 758,23 eur 

66. P. Katarína Rovdičová.  Menovaná je študentkou posledného ročníka Lekárskej fakulty, v súčasnosti býva u rodičov 
s ostatnými súrodencami a starými rodičmi. Chcela by sa osamostatniť, v pridelenom byte by bývala spolu so 
snúbencom P. Antonom Štancelom, ktorý je taktiež študentom posledného ročníka lekárskej fakulty. Sú súčasťou 
štipendijného programu spoločnosti AGEL. Po skončení štúdia sa zaviazali pracovať v nemocnici v Levoči minimálne 
na 3 roky. Žiadateľka žiada 2 – izb. byt, zatiaľ nemajú žiadne príjmy. Mama p. Rovdičovej dala čestné prehlásenie, že 
berie zodpovednosť za mesačné úhrady nájomného v plnej výške.   Žiadosť podaná 06.08.2021. 
Je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

67. P. Gizela Lacková a manž. Ondrej Lacko. V súčasnosti bývajú u svokra s 3 deťmi, spoločne obývajú 3 izby, ktoré 
im nepostačujú, svokor je onkologický pacient. P. Lacková je zamestnaná a manžel nezamestnaný (príjem cca 500 eur). 
Žiadosť podaná 16.08.2021. Nedoplatok na TKO 72,80 eur 
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68. P. Ivana Vajnerová. Menovaná býva s rodičmi a sestrami, chce sa osamostatniť. O 1-izbový byt nemá záujem. 
Pracuje v nemocnici v Levoči ako zdravotný asistent – príjem cca 850 eur. Žiadosť podaná 20.08.2021. 

69. P. Vlasta Kokyová. Menovaná býva v 2- izbovom nájomnom byte spolu so svojím druhom. Je po mozgovej príhode 
a má zdravotné problémy, nedokáže  sa postarať o drevo na zimu, preto žiada o iný byt v Lvoči. Je poberateľkou 
invalidného a vdovského dôchodku, druh pracuje – príjem spolu cca 1 300 eur. Žiadosť podaná 20.08.2021. 

70. P. Marianna Sminčáková. V súčasnosti býva spolu s mamou, babkou a súrodencami. V rodine majú zdravotné 
problémy, musela sa zamestnať, aby pomohla s financiami doma. Chce sa s priateľom osamostatniť. Obaja pracujú – 
príjem cca 1 900 eur. 
Žiadosť podaná 30.08.2021. Nedoplatok na TKO s rodičmi 111,96 eur 

72. P. Viera Kašperová. V súčasnosti býva u svojho brata, nemá súkromie, keďže dcéra s vnúčatami ich navštevujú.  P. 
Kašperová je vlastníčka rodinného domu v obci Vyšný Slavkov. Požaduje 2-izbový byt. Je poberateľkou invalidného 
dôchodku cca 638 eur. Žiadosť podaná 30.08.2021. 

73. P. Stanislav Janščák. V súčasnosti býva u svojej neteri, ktorá má svoju rodinu. P. Janščák predal rodinný dom 
v Ordzovanoch v r. 2021. Žiadateľ je poberateľom starobného dôchodku. Nízky príjem na 2 –izb.byt. Žiadosť podaná 
09.09.2021. 

74. P. Viktória Dúbravská. V súčasnosti býva so svojím druhom a synom u svokra. V žiadosti uvádzajú, že nemajú 
dostatok miesta  na súkromie a výchovu dieťaťa. Chcú sa osamostatniť. Žiadateľka je na rodičovskej dovolenke a druh 
pracuje. Žiadosť podaná 14.09.2021. Nedoplatok na Dani rodičia 82,26 eur 

75.  P. Peter Majerský. V súčasnosti s priateľkou bývajú v podnájme. Byt žiadajú z dôvodu momentálneho vysokého 
nájmu a splácania pôžičky. Žiadateľ aj s priateľkou sú zamestnaní. Žiadosť podaná 22.09.2021. (vysoký príjem - ak 
nebude dosť žiadateľov, môže mu byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok).  

76. P. Magdaléna Michalíková. Rozvedená matka 2 detí, v súčasnosti býva v podnájme, ktorý jej končí v 2/2022 a nemá 
možnosť riešiť svoju bytovú otázku. Žiadateľka pracuje. Žiadosť podaná 06.10.2021.   

77. p. Hiro Mayo Jason Richte. V súčasnosti býva s rodičmi a sestrou, ktorá je vlastníčka bytu. V žiadosti uvádza, že sa 
chce už osamostatniť. V súčasnej dobe pracuje v zahraničí. O 1- izbový byt nemá záujem. Žiadosť podaná 13.10.2021. 
(vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže mu byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok).  

78. P. Lukáš Novogurský a manželka Zuzana Novogurská. V súčasnosti s 2 deťmi bývajú v podnájme a keďže im končí 
nájomná zmluva, potrebujú nejaký podnájom. Obaja sú zamestnaní. Žiadosť podaná 18.10.2021. Nedoplatok Daň 14,52 
eur 

79. P. Tamara Bigošová. V súčasnosti býva v rodinnom dome spolu s babkou, tetou, matka so svojím manželom 
a bratom. V žiadosti uvádza, že nastal čas urobiť krok vpred a vstúpiť do sveta zodpovednosti a samostatnosti. Od 
01.09.2021 začala žiadateľka pracovať. O 1- izbový byt nemá záujem. Žiadosť podaná 18.10.2021.  

80. P. Laura Kalinajová. V súčasnosti býva u rodičov. S priateľom čakajú dieťa, chcú sa osamostatniť a v byte je ich 
viac (rodičia, brat, žiadateľka s priateľom). Žiadateľka je momentálne na PN (potom materská dovolenka) a priateľ je 
zamestnaný. Žiadajú 2-3 izbový byt. Žiadosť podaná 18.10.2021.  Nedoplatok na TKO s rodičmi 41,54 eur 

81. P. Hana Petruláková. V súčasnosti býva so svojimi 2 deťmi a bývalým partnerom. Z bytu spolu s deťmi sa musí 
vysťahovať do konca roka 2021, preto hľadá súrne náhradné bývanie pre seba a deti. Momentálne nie je zamestnaná, 
ale od 1/2022 má podpísať pracovnú zmluvu . Poberá výživné na deti 400 eur. Žiadosť podaná 29.10.2021. 

82. P. Matúš Matalík a manž. Darina Mataliková. V súčasnosti bývajú so svojimi 2 deťmi u otca v 2 –izbovom byte, kde 
obývajú len jednu izbu štyri osoby. Žiadateľ je zamestnaný a manželka poberá rodičovský príspevok a peňažný 
príspevok na opatrovanie svojej babky. Žiadosť podaná 02.11.2021 

83.  P. Jozefína Opremčáková. Menovaná žiada od mesta Levoča 2-izbový byt pre seba spolu s 2 deťmi, keďže sa 
s partnerom rozišli, a partner byt v SNV predáva. Nie e ochotný im nájsť náhradné bývanie. Žiadateľka je zamestnaná 
+ poberá výživné na deti. Žiadosť podaná 04.11.2021. Je zaradená v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – má 
potvrdenú výnimku z trvalého pobytu od primátora mesta. 

84.  P. Mária Končíková a manžel Ondrej Končík. V súčasnosti bývajú so svojou dcérou v Stupave, kde p. Končiková 
je vlastníčka bytu. V žiadosti uvádzajú, že sa chcú vrátiť do rodného kraja a plánujú si postaviť domček v okolí Levoče. 
V 12/2021 sa chcú presťahovať z Bratislavy-Stupava do rodného kraja, pretože si našli v meste Levoča prácu. Žiadosť 
podaná 05.11.2021.  Sú zaradení v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu – májú potvrdenú výnimku z trvalého pobytu 
od primátora mesta. 
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85.  P. Ing. Marcela Hricová. V súčasnosti  býva so svojím ex manželom a synom na Staničnej ulici v Levoči, ktorý 
potrebuje dom pre seba a svoju rodinu, ktorú si zakladá. Menovaná byt žiada pre seba a svojho ex manžela. Žiadateľka 
je zamestnaná a zároveň poberá starobný dôchodok a ex manžel poberá dávku hmotnej núdze.  Žiadosť podaná 
08.11.2021. (vysoký príjem - ak nebude dosť žiadateľov, môže jej byť pridelený byt na dobu určitú 1 rok).  

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie a v prípade potreby navrhuje k tomuto bodu zvolať 

samostatné zasadnutie komisie. 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3547, 
na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

 
Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 2, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3547, 
na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 3, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3547, 
na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 4, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3547, 
na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 5, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 6, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 8, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 9, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 10, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
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T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 11, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 13, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 14, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 15, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 16, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 18, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 19, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 20, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 21, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 23, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 
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Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 24, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3548, 
na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 2, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3548, 
na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 3, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3548, 
na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 4, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3548, 
na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 5, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 6, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 8, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 9, nachádzajúci sa  na  1. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 10, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 
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Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 11, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 13, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 14, nachádzajúci sa  na  2. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 15, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 16, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 18, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 19, nachádzajúci sa  na  3. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 20, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 21, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 23, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 
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Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 24, nachádzajúci sa  na  4. poschodí bytového domu, súp. č. 
3548, na adrese Potočná ulica č. 40 v Levoči pre p. ..........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového 
domu, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 28.02.2022 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 03.12.2021 


