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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
GDPR 

U Z N E S E N I E 
č. 30 

z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 16. decembra 2021 

 
 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  16 proti 0 zdr  0 nehl  2 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  14 proti 0 zdr  2 nehl  2 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Kašper, Miroslav Čurilla,                  
Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  16 proti 0 zdr  1 nehl  1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Ján Lorko, PaedDr. Ľubomír Repaský .  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA     
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: : Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0 nehl  2 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  4 zdr  11  nehl 0 = neschválené 

(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje 3/5 
väčšinou všetkých poslancov zámer prenajať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. 
ul. Ovocinárska – časť parcely č. KN-C 7218/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 40 m2  , ktorý 
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bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Imricha Brundzu, rod. ■■■■■■, nar. 
■■■■■■ a manž. Ľudmilu Brundzovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom 
■■■■■■, 054 01 Levoča, SR za nájomné podľa zásad o hospodárení s majetkom mesta Levoča 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa odôvodnenia v pôvodnom návrhu uznesenia. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti  12 zdr  6  nehl 0 = neschválené 

(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Ovocinárska – časť parcely č. KN-C 7218/5 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou cca 40 m2  , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Imricha 
Brundzu, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Ľudmilu Brundzovú, rod. ■■■■■■, nar. 
■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu určenú znaleckým 
posudkom, 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 pozemku parc. 

č. KN-C 8100, ktorého sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci;   
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať na prevádzanom pozemku 

úpravy umožňujúce parkovanie vozidla, keďže terén tam sa nachádzajúci neumožňuje 
zriadiť parkovacie miesto inde; čím sa na tomto mieste vyrieši dlhodobý problém 
s parkovaním a zároveň sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.   

Žiadatelia  si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na vlastné 
náklady. 
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich uzavrieť so spoluvlastníkmi 
nehnuteľností: záhradnej chaty s. č. 2150 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
8101/2  a pozemkov parc. č. KN-C 8101/1 – záhrada, s výmerou 724 m 2 a parc. č. KN-C 8101/2 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 36 m2 v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva 
k prevádzanému pozemku do katastra nehnuteľností, zmluvu o zriadení vecného bremena, 
predmetom ktorej bude dohoda o zriadení vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech 
každodobých vlastníkov  nehnuteľností: záhradnej chaty s. č. 2150 postavenej na pozemku parc. 
č. KN-C 8101/2,  a pozemkov parc. č. KN-C 8101/1 – záhrada, s výmerou 724 m 2 a parc. č. 
KN-C 8101/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 36 m2, spočívajúceho v povinnosti kupujúcich 
ako povinných z vecného bremena trpieť prechod (peši) oprávnených z vecného bremena 
cez prevádzaný pozemok v celom jeho rozsahu, na dobu neurčitú, bezodplatne.    
T: 31.05.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Ivety Janščákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom 
■■■■■■, Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe 
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl. 
Západ k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2868/282 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh 
kúpnej zmluvy splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením 
č. 8 z 28 zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) boli uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
   
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/282 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Ivetu Janščákovú, rod. 
■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 104,00 eur / m2 v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Jaromíra Zombeka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. 
Mgr. Lucie Zombekovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja bytom ■■■■■■, Levoča, ako 
pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej 
súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka 
v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča, 
t.j. pozemku parc. č. KN-C 2868/283 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh kúpnej zmluvy splnil 
podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením č. 8 z 28 zasadnutia 
MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom Levoča) boli 
uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/283 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Jaromíra Zombeka, rod. 
■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Mgr. Luciu Zombekovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja 
bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 127,42 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Alice Merčákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom 
■■■■■■, Levoča ako pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe 
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl. 
Západ k. ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-C 2868/284 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh 
kúpnej zmluvy splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením 
č. 8 z 28 zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) boli uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/284 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Alicu Merčákovú, rod. 
■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 104,00 eur / m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Márie Merčákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom 
■■■■■■, Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe 
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl. 
Západ k. ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-C 2868/285 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh 
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kúpnej zmluvy splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením 
č. 8 z 28 zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) boli uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 2868/285 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Máriu Merčákovú, rod. 
■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 104,00 eur / m2 v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  1 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje 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 ■■■■■■, 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: 31.05.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  18 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zriadenie vecné bremeno pôsobiace in rem v prospech každodobých vlastníkov 
pozemku parc. č. KN-C 297/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 59 m2  nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Levoča, ktorého vlastníčkou je t. č. MVDr. Eva Sabolová, rod. ■■■■■■, 
nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 080 01 Prešov, SR ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Nám. Majstra Pavla 4/4, 
054 01 Levoča ako povinného z vecného bremena trpieť prechod a prejazd oprávnenej 
z vecného bremena alebo ňou poverených osôb cez pozemok vo vlastníctve mesta Levoča, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštovej v Levoči: parc. č. KN-C 
297/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 330 m2 („slúžiaci pozemok“) v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 79/2021, vyhotoveného dňa 24.11.2021 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, na dobu neurčitú, za odplatu vo 
výške 15 eur/m2 záberu slúžiaceho pozemku, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 T: 31.05.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie (odpísanie 
pohľadávok) 

Hl. za  17 proti  1 zdr  1  nehl 0 

 
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 
4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, spolu v hodnote 116 367,21 eur. 
T: 31.03.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6/b, 6/c, mesta Levoča na 
rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl 4 
 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje 
zníženie  kapitálových   výdavkov  o 40 000 eur na investičnú akciu Lávka cez Levočský potok 
a následne   zníženie  použitia  Investičného fondu o 40 000 EUR. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 20 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  16 proti  1 zdr  2  nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: žiadosť, aby sa 
kapitálové prostriedky z investičnej akcie Lávka cez Levočský potok presunuli na obnovu 
chodníka Novoveská cesta. Navrhujem zvýšiť použitie investičného fondu o 40 000 eur. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  13 proti  1 zdr  4  nehl 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Jána Lorka: bežné výdavky – výdavky verejnej 
správy 01.1.1 položka 630 ponížiť o 4 000 eur a vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0.        
630 vysielanie mestskej televízie navýšiť o 4 000 eur. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 
s doplnením. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 
a 2024. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 410 623 eur nasledovne 
s doplnením: 
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Účel Suma (eur) 

PD 45 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077 
Priechody pre chodcov 4 700 
Cyklochodník 48 625 
Chodník Novoveská cesta 40 000 
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30 000 
VO Žel. riadok  15 000 
Radnica NMP 2 36 504 
NMP 47 PD 1 325 
Vodozádržné opatrenia 25 000 
Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000 
Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11 505 
ZŠ G. Haina 69 887 

Spolu 410 623 

 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hl. za  19 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške  38 865 eur na investičnú akciu „Investícia mesta Levoča do 
cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 
6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 
inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia  č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby, uplatnené žiadne 
pripomienky 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 27 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 
6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 
inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 
6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
a fyzickej osoby. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č. 
20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení 
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady 

Hl. za  8 proti  0 zdr  9  nehl 2 = neschválené 
(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného : zvýšiť frekvenciu 
odvozu plastov dvakrát mesačne. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Minďaš 
 
 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č. 
20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení 
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady 

Hl. za  15 proti  0 zdr  2  nehl 2 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN 
č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 30 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č. 
20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení 
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady 

Hl. za  13 proti  0 zdr  4  nehl 2 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN 
č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení 
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Odpis daňových pohľadávok 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ berie na vedomie odpis daňových pohľadávok. 
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Kamenický 
                  Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Cenový výmer č. 2/2022 – MHD Levoča 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje  Cenový výmer č.2/2022 pre klasifikáciu produkcie 60.21.21 Mestská 
pravidelná doprava osôb pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s., Wolkerova 
466, 058 49 Poprad. 
T: 01.01.2022        Z: Mgr. Kučka 
 
 
 
UZNESENIE č. 33 

K bodu: IBV Krupný jarok Levoča – I. etapa –Rozvod STL plynovodu 
Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 5 

 
MZ schvaľuje prenájom plynárenského zariadenia - STL distribučných plynovodov PE D 90 
v dĺžke 192,79 m, PE D 63 v dĺžke 406,75 m , PE D 50 v dĺžke 2,3 m a STL pripojovacích 
plynovodov PE D 32 v dĺžke 98,75 m na pozemku parcela C KN 2878/4, 2878/5, 2888/7, 
2887/17, 2887/2 nájomcovi spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské  nivy 44/b, 825 11 
Bratislava 26 na dobu neurčitú, za nájom vo výške 1 Eur / ročne.  
T: 17.12.2021        Z: Ing. Petrášová 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 34 
K bodu: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Malé 
zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“ 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ schvaľuje obstaranie služby vypracovanie Projektového zámeru a Prístupu k projektu – 
prílohy č.8 k ŽoNFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku pre projekt „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“, kód výzvy: 
OPII-2021/7/14-DOP. 
T: 31.03.2022, resp. v závislosti od záväzných termínov vo výzve  Z: p. Koršňák 
            Ing. Lisoňová 
            Mgr. Beregházyová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania služby vypracovanie Projektového zámeru a 
Prístupu k projektu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
projekt „Malé zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“ 

Hl. za  10 proti  0 zdr  0  nehl 9 
 
MZ schvaľuje predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku pre projekt „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“, 
kód výzvy: OPII-2021/7/14-DOP. 
T: 31.03.2022, resp. v závislosti od záväzných termínov vo výzve  Z: p. Koršňák 
            Ing. Lisoňová 
            Mgr. Beregházyová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2022 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta ( v súlade s § 4 ods. 4 , 5 VZN mesta Levoča 
č. 3/2019 )- kapitola 08.1.0.-transfér pre šport a telovýchovu – nájom TS v predpokladanej 
sume:  

1. FK 05 Levoča                                                         24 600 
2. HK Slovan Levoča                                                   8 550 
3. BK Slovenský orol                                                   9 900 
4. FbK Quickball, Levoča                                            4 380 

T: 16.12.2021        Z: PaedDr. Choborová 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
T: 1.1.2022        Z: JUDr. Rusnáčiková 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 38 
K bodu: Návrh cenníka  Technických služieb  mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2022          

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2022 podľa 
preloženého návrhu.  
T: 16.12.2021        Z: Mgr. Minďaš 
              
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Informácia o aktuálnej situácií v Nemocnici Agel Levoča a.s. 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácií v Nemocnici Agel Levoča a.s.. 
T: 16.12.2021        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Investičný zámer firmy Helske s. r. o., zrušenie investičnej dohody a zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve, týkajúcej sa kúpy pozemkov: 

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje odstúpenie Mesta Levoča od Investičnej dohody č. 23064/2017/OM/1 zo dňa 
12.07.2017, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR 
a spoločnosťou Helske, s. r. o., IČO 47 211 253 ako Investorom v súlade s Článkom VII., ods. 
7.6, písm. da) tejto zmluvy. 
T: 31.01.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Investičný zámer firmy Helske s. r. o., zrušenie investičnej dohody a zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve, týkajúcej sa kúpy pozemkov: 

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje odstúpenie Mesta Levoča od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 
23065/2017/OM/63 zo dňa 12.07.2017, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 
4, 054 01 Levoča, SR ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Helske, s. r. o., IČO 
47 211 253 ako budúcim kupujúcim v súlade s Článkom VIII., ods. 4, písm. d) tejto zmluvy. 
T: 31.01.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Voľba členov majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči   

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ volí s účinnosťou od 17.12.2021 za člena majetkovej komisie JUDr. Ľubomíra Murína.                               
T: 17.12.2021        Z: Ing. Lisoňová 
                  Mgr. Kučka 
              Ing. Vilkovský, MBA 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Voľba členov majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči   

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ volí s účinnosťou od 17.12.2021 za člena majetkovej komisie Katarínu Gilbertson.                                
T: 17.12.2021        Z: Ing. Lisoňová 
                  Mgr. Kučka 
              Ing. Vilkovský, MBA 
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Interpelácie  poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: osvetlenie chodníka od tenisových 
kurtov po vodnú nádrž. 
T: 30.06.2022       Z: Ing. Petrášová 
             Mgr. Kučka 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: držitelia ZŤP žiadajú o pridelenie 
vyznačených parkovacích miest aj onkologickí pacienti. 
T: 30.06.2021       Z: Ing. Petrášová 
             Mgr. Kučka 
 

3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Kasárenská ulica zapojenie 
levočskej televízie. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Babicová 
             Mgr. Kučka 
 

4. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: žiadam mesto o vyjadrenie 
k možnosti odpredaja budovy kina Prešovskému samosprávnemu kraju za účelom 
modernizácie regionálnej knižnice. 
T: 31.12.2021       Z: JUDr. Kamenická 
             Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 

5. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: zistiť, či je možnosť na 
vianočné sviatky sprístupniť parkovacie plochy na sídlisku Západ pri nových dvoch 
bytovkách za účelom parkovania. 
T: 23.12.2021       Z: Ing. Petrášová 

              Mgr. Kučka 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


