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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

U Z N E S E N I E 
č. 21 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 26. novembra 2020 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  13  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  13  proti 0  zdr 0  nehl. 0  
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Ladislav Ogurčák, 
Miroslav Dunčko 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  14  proti 0  zdr 0  nehl. 0  
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: JUDr. Pavol Papcun, RNDr. Vladimír Adamkovič 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 

UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  15  proti 0  zdr  0  nehl. 0  
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 19. a 20. zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 

MZ ruší Uznesenie č. 7 z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
24.9.2020, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, 
a to pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 23/24-in od Mgr. 
Gabriely Redelšteinerovej, rod. ••••••, bytom ••••••, Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321 
za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
zastavaný stavbou chodníka, z dôvodu že,  
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Mgr. Redelšteinerová  nesúhlasí s kúpnou cenou 10 eur/m2, ale žiada rovnakú kúpnu cenu 25 
eur/m2, ktorá bola schválená v MZ jej spoluvlastníčke p. Kovalančíkovej.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0  
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 23/24-in, ktorého spoluvlastníkom 
je Mgr. Gabriela Redelšteinerová, rod. ••••••, nar. ••••••, bytom ••••••, Levoča, pre Mesto 
Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 25 eur/m2, z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka. 
T: 31.3.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 7 

K bodu: Predaj nehnuteľností 
Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0  

 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, 
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/41 – ostatná pl. s výmerou 467 m2, ktorý bol 
oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 14 545 m2, k. ú. Levoča 
na podklade Geometrického plánu č. 52/2020, vypracovaného dňa 26.08.2020 Ľudovítom 
Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 09.09.2020 pod číslom G1-272/20, pre Ing. Tomáša Vernárskeho, rod••••••, 
nar. ••••••, trvale bytom ••••••, ••••••,SR a PhDr. Moniku Vernársku, rod. ••••••, nar. ••••••, 
trvale bytom ••••••, 054 01 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: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0  
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti na Potočnej ulici v 
Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3056/36 – zast. pl. a nádv. s výmerou 1 026 
m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 3056/1 – zast. pl. s výmerou 14 545 m2 podľa 
geometrického plánu č. 33981302-67/2019 zo dňa 28.09.2020, vypracovaného Jánom Buríkom 
(IČO: 33981302), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
30.09.2020 pod č. G1-315/20, pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Levoča, Potočná 6, 054 
01 Levoča, SR, IČO: 31952330,v celosti, za kúpnu cenu 1,00 eur / m2 v súlade s ustanovením 
Článku 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení 
v prípade, ak kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje z dôvodu, že tieto budú významne 

zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, cirkevných, sociálnych, 

športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, a v súlade s ustanovením § 9a 
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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 kupujúci má zámer na predmetnom pozemku 
zrealizovať výstavbu pastoračného centra s príslušenstvom, čím dôjde k rozvoju mesta aj tejto 
konkrétnej lokality v oblasti cirkevných, sociálnych a kultúrnych potrieb. 
T: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl. 0  
  

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Baštovej – parc. č. KN-C 297/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 59 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 70/2020, vyhotoveného dňa 08.10.2020, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 297/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre MVDr. Evu Sabolovú, rod. ••••••, nar. ••••••,, trvale 
bytom ••••••,, 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 žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 
¾-iny: pozemku parc. č. KN-C 298 a domu s. č. 550 na ňom postaveného;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu a zrealizovať stavbu 
garáže;  

- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.       
T: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0   nehl. 0 
  

 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Za sédriou - parc. č. 
KN-C 7107/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 32 m2, oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 43356826-30/2020, vyhotoveného dňa 17.08.2020, Vladimírom Čechom - GEOPLUS, 
IČO: 43356826, s miestom podnikania 05304 Studenec 38, z pozemku parc. č. KN-C 7107/1 – 
zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, 
pre Mgr. Rastislava Galajdu, rod. ••••••, nar. ••••••, a manž. Mgr. Teréziu Galajdovú 
rod. ••••••,, nar. ••••••, obaja 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 prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou oplotenia 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a jeho 
ostávajúca časť tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.   
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 11 

K bodu: Predaj nehnuteľností 
Hl. za  13 proti 0  zdr 3  nehl. 0  

 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6871/90– zast. pl. a nádv., s výmerou 407 
m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-77/2020, vyhotoveného dňa 
26.10.2020 Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 053 71 Nižné 
Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-C 6871/18 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Helenu Matvejovú, rod. ••••••, nar.       
••••••,trvale bytom ••••••, 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 žiadateľka je vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/24 a domu s. č. 1286 na 
ňom postaveného;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu;  
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.        
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Predaj nehnuteľností 
         Hl. za 1  proti 12  zdr 3  nehl. 0=neschválené 

/kladne formulovaný návrh na uznesenie poslanci MZ hlasovaním neschválili/ 
 
MZ neschvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Potočná ulica, k. ú. Levoča, t.j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 3072/5 - zast. pl., s výmerou 21 m2, pozemok označený novým 
parc. č. KN-C 3072/6 - zast. pl., s výmerou 4 m2, pozemok označený novým parc. č. KN-C 
3071/5 - záhrada, s výmerou 60 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 3071/6 - 
záhrada, s výmerou 34 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 10/2020, 
vyhotoveného dňa 10.2.2020 geodetom Ľudovítom Muránskym, overeného dňa 11.3.2020 pod 
č. G-65/20,  od pozemku parc. č. KN-E 1354/3 – orná pôda, s výmerou 124 m2 a pozemku parc. 
č. KN-E 7100/1 – zast. pl., s výmerou 1588 m2, pre PhDr. Jozefa Labudu, rod. ••••••,nar. 
••••••, bytom ••••••,Levoča, 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 pozemky sú zastavané 
stavbou  - oplotenia a sú súčasťou záhrady, ktorá využitím tvorí jeden celok s hlavnou stavbou 
rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa.  
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  14 proti 0  zdr 2  nehl.0   

 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Potočná ulica, k. ú. Levoča, t.j. pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 3072/5 - zast. pl., s výmerou 21 m2 a pozemok označený novým parc. č. 
KN-C 3071/5 - záhrada, s výmerou 60 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 10/2020, vyhotoveného dňa 10.2.2020 geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne 
overeného dňa 11.3.2020 pod č. G-65/20, od pozemku parc. č. KN-E 1354/3 – orná pôda, 
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s výmerou 124 m2 a pozemku parc. č. KN-E 7100/1 – zast. pl., s výmerou 1588 m2, pre PhDr. 
Jozefa Labudu, rod. ••••••, nar. ••••••, bytom ••••••, Levoča, 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 pozemky sú zastavané stavbou – oplotenia, sú súčasťou priľahlého pozemku – 
záhrady a využitím tvoria jeden celok s hlavnou stavbou rodinného domu vo vlastníctve 
nadobúdateľa.  
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Vecné bremená 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., IČO: 36 485 250, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie 

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

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

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

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

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení.      
T: 31.05.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Vecné bremená 

Hl. za  15  proti 0  zdr 1  nehl 0 

 
MZ schvaľuje v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení  v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby nabíjacej stanice pre 

elektromobily na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  VN kábel pre 
pripojenie elektrotransformátorovej stanice,  a na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj 
elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.;    



6 
 

b) po zrealizovaní pripojenia elektrotransformátorovej stanice a elektrotransformátorovej 
stanice budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre 
pripojenie elektrotransformátorovej stanice a  elektrotransformátorovej stanice 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c)  záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému 
z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle 
bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  t. č. zapísané 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie VN kábla pre pripojenie 

elektrotransformátorovej stanice a na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj 
elektrotransformátorovú stanicu v súlade  s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách VN kábla a elektrotransformátorovej stanice; 

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

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

g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo 
dňa  schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 7,50 eur / m2 záberu stavebne dotknutého 

pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena. 

T: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
    Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Zmena uznesení 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0   nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje zmenu 
uznesení MZ č. 47 zo dňa 21.11.2019 a č. 15 zo dňa 3.7.2020, ktorá spočíva v zmene termínu                       
na splnenie uznesení na 31.12.2021. Ostatné ustanovenia uznesení sa nemenia. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0   nehl 0 
     

MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 5 z 11. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči,  konaného dňa 21.11.2019, ktorým bola schválená kúpa  pozemku 
parc. č. KN-C 1072/4 – záhrada, s výmerou 3 m2 v lok. ul. Probstnerova cesta v  k. ú. Levoča, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 87/2019, vyhotoveného dňa 10.10.2019 
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Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča,  
z pozemku parc. č. KN-C 1072/2 – záhrada,  s výmerou 179 m2   k. ú. Levoča, t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2260 k. ú. Levoča, od Slovenskej republiky, 
správcu Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328 
do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
   

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Jozefa Holuba, rod. ••••••, nar. ••••••, trvale 
bytom ••••••, Levoča, SR ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený 
na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny 
z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 
11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh 
kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 
2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom 
(mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej 
tlači. 

T: 28.02.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
    Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Soni Holubovej, rod. ••••••, nar. ••••••,  
trvale bytom ••••••, Levoča, SR ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy 
doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny 
z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 
11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh 
kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 
2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom 
(mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej 
tlači. 

T: 28.02.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
    Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 20 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0   nehl 0 
 

MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná    2 880 ks; 
Románska 12 hrebeňová 0 ks 
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pre Jozefa Holuba, rod. ••••••,nar. ••••••, trvale bytom ••••••, Levoča, SR, za kúpnu  
cenu 0,10  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 288 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná    2 880 ks; 
Románska 12 hrebeňová 0 ks 
pre Soňu Holubovú, rod. ••••••, nar. ••••••, trvale bytom ••••••, Levoča, SR, za kúpnu cenu 0,10  
eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 288 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Odňatie správy a zverejnenie 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 odňatie pozemku s účinnosťou od 01.01.2021:  
 parc. č. KNC 3267/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 609 m2 v areáli ZŠ Š. 

Kluberta, v obstarávacej cene 8 660,29 eur; 
zo správy Základnej škole, Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča, so sídlom: Námestie Štefana 
Kluberta 10, 054 01 Levoča, IČO: 37873792. 
T: 30.04.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

      Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Odňatie správy a zverejnenie 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 
01.01.2021:  
 inv. č. 2/722/271 – Garáž na Sadovej ulici súp. č. 3474, na pozemku parc. č. KNC 3267/2, 

v obstarávacej cene  
5 000 eur, oprávky 834 eur, v zostatkovej cene 4 166 eur; 

 inv. č. 2/722/272 – Garáž na Sadovej ulici súp. č. 3475, na pozemku parc. č. KNC 3267/3, 
v obstarávacej cene  
4 000 eur, oprávky 668 eur, v zostatkovej cene 3 332 eur; 
a pozemkov: 

 parc. č. KN-C 3267/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2552 m2, nádvorie a ihrisko 
v areáli ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej cene 8 471,10 eur; 
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 parc. č. KN-C 3267/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 35 m2, na pozemku je 
umiestnená garáž súp. č. 3474, v obstarávacej cene 116,17 eur; 

 parc. č. KN-C 3267/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 22 m2, na pozemku je 
umiestnená garáž súp. č. 3475, v obstarávacej cene 73,02 eur;     

 parc. č. KN-C 3266 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 221 m2, nádvorie v areáli ZŠ 
Š. Kluberta, v obstarávacej cene  4 420 eur;  

do správy Základnej škole, Štefana Kluberta 10, 054 01  Levoča, so sídlom: Námestie Štefana 
Kluberta 10, 054 01 Levoča, IČO: 37873792. 
T: 30.04.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Prenájom nebytových priestorov – schválenie podmienok OVS 

Hl. za  16  proti 0  zdr 0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje prenájom nebytového priestoru skladu s výmerou 221 m2, nachádzajúceho sa 
v objekte súp. č. 2857, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 4588/5 v k. ú. Levoča v areáli 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča, Novoveská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu   : skladové priestory 
b) minimálna výška nájomného : 20 eur/m2/rok 
c) doba nájmu   : neurčitá 
d) výpovedná lehota  : tri mesiace 
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 

14.00 hod. dňa, ktorý predchádza dňu konania zasadnutia majetkovej komisie v tom 
ktorom mesiaci; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor – 
Novoveská cesta 40“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 
25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou  na súťaži; 
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie 

návrhov len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto 

oznámi na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na 
ktorom bol návrh prijatý; 

k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy; 
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 

T:  31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
    Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15  proti 0  zdr 0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so 
sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 36 485 250 ako oprávneného z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:  
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- strpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.  zapísaných v katastri nehnuteľností  
na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča parc. č. KN-C 6833/1, 6833/4, 6834/1, 6916/26, 7195/2, 
8731, 8732, 6916/1, 6916/36 a na pozemku parc. č. KN-E 6895, t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča (ďalej len „slúžiace pozemky“) 
umiestnenie a užívanie vodných stavieb „SO 02 Splašková kanalizácia“ a „SO 03 Verejný 
vodovod“ realizovaných v rámci hlavnej stavby „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská 
Dolina“ (ďalej len „vodné stavby“) v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 109/2020 na 
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch 
KNE  6895, KN C 6916/1, 8732, 8731, 6916/26, 6916/36, 6833/4, 6833/1, 7195/2, 6834/1, 
vyhotovenom dňa 21.10.2020 spoločnosťou Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, 
Poprad, IČO: 31 69 35 98, úradne overenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor 
dňa 12.11.2020 pod číslom G1 – 361/20;  

- strpieť na zaťažených pozemkoch v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd 
dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného bremena a ním 
poverených osôb, za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcie vodných stavieb, vrátane údržby ochranného pásma; 

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

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodnej stavbe a konania, ktoré môže 
poškodiť alebo ohroziť technický stav vodnej stavby alebo jej prevádzku; 
na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 

  T: 31.12.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
    Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 26 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 16  proti  0 zdr 0     nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: Upraviť podrobnú 
štruktúru zmien príjmovej a výdavkovej časti programového rozpočtu nasledovne:   
a) na príjmovej strane navýšiť bežné príjmy v položke "výnos dane z príjmu poukázaný 
    územnej samospráve" o sumu 5 000,- EUR na sumu 316 608,- EUR, 
b) na výdavkovej strane navýšiť bežné výdavky v položke "Transfery pre šport a 
     telovýchovu" v časti "bežecký areál - dotácia" o sumu 5 000,- EUR na sumu 15 000,- 
     EUR.  
T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický                                                                                                            

                                                                                                             Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 16  proti  0 zdr 0     nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: Navrhujem presun 
finančných prostriedkov vo výške 800 eur z investičnej akcie NMP č. 43 na bežné výdavky 
NMP č. 43. 
T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický                                                                                                            

                                                                                                             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 16  proti  0 zdr 0     nehl 0 
 
MZ schvaľuje   zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča 
na rok 2020.   
T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický                                                                                                             

                                                                                                             Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0     nehl 0 
MZ schvaľuje  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 20 406 eur na investičnú akciu „Vypracovanie 
nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča“.  
T: ihneď      
   Z: Mgr. Kamenický 

                   Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  

Hl. za  16 proti 0  zdr 0      nehl 0 
 

MZ berie na vedomie, že k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levoča č. 5/2020, 
ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 a v znení 
VZN č. 10/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  

Hl. za 16 proti 0  zdr  0     nehl 0 
  
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020, ktorým sa mení VZN 
č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 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 16 proti 0  zdr 0     nehl 0 
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MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu zmeny prílohy 1, 
tabuľka 1 VZN č.9/2017 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: ihneď          Z: Mgr. Kamenický 

Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 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 16 proti 0  zdr  0    nehl 0 
 

MZ schvaľuje  zmenu prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 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: ihneď           Z: Mgr. Kamenický 

Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 34 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III               

Hl. za 13 proti 0  zdr 0     nehl 1 
 

MZ berie na vedomie: 
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č.18   

-  Kežmarská cesta III, vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou 
osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294). 

 
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k  návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny 

a doplnky č.18 - Kežmarská cesta III podľa § 22 stavebného zákona. 
 
3. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 18 - 

Kežmarská cesta III Okresným  úradom v Prešove podľa § 25 stavebného zákona ( 
stanovisko OÚ Prešov OÚ-PO-OVBP1-2020/044939-002 zo dňa 17.09.2020. 

4. Informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. 6/2020, ktorým sa podľa §27 ods.3 
stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča Zmeny a doplnky 
č. 18   -  Kežmarská cesta III neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne 
pripomienky. 
T: 26.11.2020         Z: Ing. Petrášová 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 35 

K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III               

Hl. za 13  proti 0  zdr  0     nehl 
1 

 
MZ schvaľuje:  
1. podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán mesta Levoča, Zmeny 
a doplnky č. 18   -  Kežmarská cesta III  spracovaný Ing. arch. Martinom Oravcom, 
autorizovaným architektom SKA. 
2. podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.6/2020, ktorým sa 
podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky č.18 - Kežmarská cesta III,  schváleného uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Levoči č.35 zo dňa 26.11.2020 . 
T: 26.11.2020         Z: Ing. Petrášová 
              Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III               

Hl. za 13  proti 0  zdr  0    nehl 1 
 

MZ žiada prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a 
stavebného zákona:  

 
1. Zverejniť záväznú časť Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 - Kežmarská 

cesta III vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 
spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona. 
             

2. Označiť dokumentáciu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona. 
 

3. Uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  Kežmarská cesta III    
v zmysle § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona na Mestskom úrade Levoča, na stavebnom 
úrade mesta Levoča a  na Okresnom  úrade  Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky. 
 

4. Vyhotoviť o obsahu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 - Kežmarská 
cesta III  registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia 
o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby   Slovenskej republiky. 
       

     T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu   Z: Ing. Petrášová 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 37 
K bodu: Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči , II. etapa- časť C 

Hl. za 16  proti 0  zdr  0    nehl 0 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na  
 
 
zákazku „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči , II. etapa- časť C“ 
T: ihneď         Z: Ing. Petrášová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: IBV Krupný jarok v Levoči – I. etapa 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0     nehl 0 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku „IBV Krupný jarok v Levoči – I. etapa“. 
T: ihneď         Z: Ing. Petrášová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri Mestskom 
zastupiteľstve  v Levoči.  

Hl. za 16  proti 0   zdr  0    nehl 0 
 
MZ berie na vedomie  vzdanie  sa Mateja Petrociho z funkcie člena komisie pre kultúru 
a cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Levoči. 
T: ihneď         Z: Mgr. Babicová 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Informácia primátora mesta o zmene organizačného poriadku Mestského úradu                      
v Levoči 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0     nehl 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 11. 2020.  
T: 30. 11. 2020        Z: Ing. Lisoňová  

                 Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za 15  proti 0  zdr 1     nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: Do cenníka služieb 
platného od 01.01.2020 a 01.01.2021 v časti "Cenník športových služieb" doplniť ustanovenie 
v nasledovnom znení: 
Prenajímateľ Technické služby mesta Levoča je oprávnený znížiť sumu nájomného za 
prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne najviac do výšky 40% zo sumy schváleného 
nájomného podľa cenníka v prípade, ak na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci nebude 
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prenajímateľ schopný poskytovať nájomcom plný rozsah služieb spojených s prenájmom 
ľadovej plochy, a to najdlhšie po dobu trvania takého obmedzenia.  
T: ihneď         Z: Mgr. Minďaš 
               
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za 14  proti 0  zdr 2      nehl 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ odporúča 
technickým službám mesta Levoča znovu spustenie prevádzky zimného štadióna od 1.12.2020, 
minimálne pre potreby hokejového klubu SPIŠ INDIANS za prísneho dodržiavania všetkých 
platných hygienických opatrení. 
T: ihneď         Z: Mgr. Minďaš 
 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0      nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2021 podľa 
preloženého návrhu.  
T: ihneď         Z: Mgr. Minďaš 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Informácia o IBV Plantáž 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0     nehl 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o IBV Plantáž. 
T: 26. 11. 2020         Z: Ing. Vilkovský, MBA 

 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Informácia o Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p. 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0     nehl 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o  Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 
52478157 so sídlom Probstnerova cesta 673/9, Levoča.  
T: 26. 11. 2020         Z: Ing. Vilkovský, MBA 

 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom 
– Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p. 

Hl. za 15  proti 0  zdr 1     nehl 0 
 
MZ berie na vedomie  vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Sociálneho podniku mesta 
Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 52478157 so sídlom Probstnerova cesta 673/9, Levoča, PhDr. Mgr. 
Jozefa Cvoligu.  
T: 30. 11. 2020        Z: Ing.  Lisoňová  

     Mgr. Kučka  
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UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom 
– Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p. 

Hl. za 15  proti 0   zdr 1     nehl 0 
 
MZ schvaľuje voľbu JUDr. Ľubomíra Murína  ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade 
Sociálneho podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 52478157 so sídlom Probstnerova cesta 
673/9, Levoča.  
T: 30. 11. 2020         Z: Ing. Lisoňová  

       Mgr. Kučka 
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INTERPELÁCIE POSLANCOV MZ 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ p. Anny Kravecovej: mestská doprava – vybavovanie 
preukážky, hodnota cestovného v porovnaní SNV – Levoča, bezbariérový vstup. 
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 

2. Interpelácia poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: žiadam o informáciu o aktuálnom 
stave rozpracovanosti projektu stojísk na zberné nádoby v meste Levoča.  
T: 22.12.2020        Z: Mgr. Kučka 
 

3. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: občania sídl. Západ sa 
dotazujú, že pri stavbe 2 bytových domov na Sídl. Západ vzniká na ceste špina 
a prach. Firma, ktorá to realizuje hrubú špinu odhrnie z cesty odhrňovačom, ale 
chcelo by to občas aj prestriekať vodou. Vzniká veľa prachu, autá špinavé, okná 
tiež. Zabezpečiť vodné čistenie. 
T: 22.12.2020        Z: Mgr. Kučka 
 
 

 


