
1 
 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
GDPR 

U Z N E S E N I E 
č. 27 

z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 23. septembra 2021 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  13 proti 0 zdr  2 nehl 1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ľubomír Repaský, Miroslav Čurilla,                  
Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  13 proti 0 zdr  2 nehl 1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Mgr. Eva Chalupecká, Anna Kravecová.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 1 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 26. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  10 proti  0 zdr  5  nehl 1 
 
MZ súhlasí so stiahnutím bodov týkajúcich sa predaja majetku mesta, v rámci bodu 
nakladania s majetkom mesta - predložený písomný materiál body 4 až 12. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  2 proti  1 zdr  9  nehl 4 =   neschválené 
(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 
 
MZ neschvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Lomnická ulica a Krivánska ulica, k. ú. Levoča,  
a to pozemok parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 524 m2 v podiele 1/64-ina a 
pozemky parc. č. KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3– orná 
pôda, s výmerou 98 m2, oba v podiele 1/48-ina, ktorých spoluvlastníkom je Mária 
Kovalančíková, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom Sielnica ■■■■■■, pre Mesto Levoča, 
IČO: 00329321, za kúpnu cenu 35,00 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov zastavaných verejnými stavbami - miestnymi komunikáciami, chodníkom 
a zeleňou. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl  1 
 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Lomnická ulica a Krivánska ulica, k. ú. Levoča,      
a to pozemok parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 524 m2,v podiele 1/64-ina a pozemky 
parc, č, KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3– orná pôda, 
s výmerou 98 m2, oba v podiele 1/48-ina, ktorých spoluvlastníkom je František Glodžák,         
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Frýdek Místek, ČR, pre Mesto Levoča, IČO: 
00329321, za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov 
zastavaných verejnými stavbami - miestnymi komunikáciami, chodníkom a zeleňou. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8  
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl  1 
 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulice Viktora Greshika, k. ú. Levoča, a to pozemok 
parc. č. KN-E 6271/2 – orná pôda s výmerou 830 m2, ktorého vlastníkom v celosti je Ildiko 
Majchrzáková, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 
00329321, za kúpnu cenu 5,00 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku 
zastavaného verejnou stavbou – miestnou komunikáciou. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 

    Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl  1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča,          
a to:  
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-  pozemku, označeného novým parc. č. KN-C 6678/19 – ost. pl., s výmerou 1 945 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 69/2021, vyhotoveného dňa 02.09.2021       
Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 (ďalej len „GP č. 69/2021“) od pozemku parc. č. KN-
E 6678/5 – trvalý tráv. porast s výmerou 2 485 m2 a pozemku, označeného novým parc. č. KN-
C 6678/21 – ost. pl., s výmerou 967 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č. 69/2021                 
od pozemku parc. č. KN-C 6678/2 – ost. pl. s výmerou 2 549 m2 a ktorých výlučným 
vlastníkom v celosti je Mesto Levoča, IČO: 00329321 za 
-  pozemok označený novým parc. č. KN-C 6678/20 – trvalý tráv. porast s výmerou 520 m2, 
ktorý bol oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 6678/6 – trvalý 
tráv. porast s výmerou 5 337 m2, pozemok parc. č. KN-C 6677/5 – vodná plocha s výmerou   
855 m2 a pozemok KN-C 6678/4 – trvalý trávny porast s výmerou 1 104 m2, ktorých 
bezpodielovými spoluvlastníkmi v celosti sú Ing. Kamil Henčel, rod. ■■■■■■, nar. 
■■■■■■a Ing. Helena Henčelová, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 
Spišská Nová Ves, 052 01, SR, a za pozemok parc. č. KN-C 6673/2 – ost. pl. s výmerou 433 
m2, ktorého výlučným vlastníkom v celosti je Ing. Helena Henčelová, rod. ■■■■■■, nar. 
■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, 052 01, SR. Po zámene nehnuteľností 
pozemky parc. č. KN-C 6678/20 – trvalý tráv. porast s výmerou       520 m2, parc. č. KN-C 
6673/2 – ost. pl. s výmerou 433 m2, parc. č. KN-C 6677/5 – vodná plocha s výmerou 855 m2 
a pozemok KN-C 6678/4 – trvalý trávny porast s výmerou 1 104 m2 nadobudne do svojho 
výlučného vlastníctva v celosti Mesto Levoča, IČO: 00329321 a pozemok parc. č. KN-C 
6678/19 – ost. pl., s výmerou 1 945 m2 a pozemok parc. č. KN-C 6678/21 – ost. pl., s výmerou 
967 m2 nadobudnú v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Kamil Henčel, 
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a Ing. Helena Henčelová, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale 
bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, 052 01, SR. Zámena sa zrealizuje bez finančného 
vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok parc. 
č. KN-C 6678/20 má byť zastavaný stavbou cykloturistického chodníka, ktorého stavebníkom 
bude Mesto Levoča. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  1  proti  5 zdr  9  nehl  1= neschválené 
(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľnosti v lok. Lomnická 
ulica a Krivánska ulica, k. ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 
524 m2, v podiele 1/256-ina a pozemky parc. č. KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 
a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2, oba v podiele 1/192-ina, ktorých 
spoluvlastníkom je Drahomír Zombek, rod. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou 4 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom 
Muránskym, od pozemku parc.č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2 (ďalej len „GP 
č. 8/2021“), ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, po zámene 
pozemkov sa výlučným vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. 
pl., s výmerou 4 m2 stane Drahomír Zombek, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, 
Levoča, a vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/256-ine k pozemku parc. č. KN-C 2461/2 – 
zast. pl., s výmerou 524 m2 a spoluvlastníckeho podielu 1/192-ina k pozemkom parc. č. KN-E 
5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2 sa 
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stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, rozdiel vo výmere p. Zombek doplatí  vo výške 20 
eur/m2,v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok vo 
vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou schodov do objektu súp. č. 833, postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 2890/11 vo vlastníctve Silvie Zombekovej, rod. ■■■■■■, bytom 
■■■■■■, Levoča, v podiele1/2-ica (manželka žiadateľa) a Jany Holubovej, rod. ■■■■■■, 
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ½-ica a tým sa stal pre mesto nepotrebným  a pozemky vo 
spoluvlastníctve Drahomíra Zombeka sú zastavané verejnými stavbami - miestnymi 
komunikáciami, chodníkom a zeleňou, ktorých vlastníkom je Mesto Levoča. Po zámene 
pozemkov by si vlastníci stavieb svoje nehnuteľností majetkoprávne vysporiadali. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  1 proti  4 zdr  11  nehl  0= neschválené 
(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľnosti v lok. Lomnická 
ulica a Krivánska ulica k.ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 
524 m2, v podiele 125/6-ina a pozemky parc, č, KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 
a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2, oba v podiele 1/192-ina, ktorých 
spoluvlastníkom je Slavomír  Zombek, rod. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom 
Muránskym, od pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2 (ďalej len „GP 
č. 8/2021“), ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, po zámene 
pozemkov sa výlučným vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. 
pl., s výmerou 5 m2 stane Slavomír Zombek, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, 
Levoča a vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/256-ine k pozemku parc. č. KN-C 2461/2 – 
zast. pl., s výmerou 524 m2 a spoluvlastníckeho podielu 1/192-ina k pozemkom parc. č. KN-E 
5146/2 – zast. pl., s výmerou  192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2 sa 
stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, rozdiel vo výmere p. Zombek doplatí  vo výške 20 
eur/m2,v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok vo 
vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou schodov do objektu súp. č. 833, postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 2890/11 vo vlastníctve Silvie Zombekovej, rod. ■■■■■■, bytom 
■■■■■■, Levoča, v podiele1/2-ica (manželka žiadateľa) a Jany Holubovej, rod. ■■■■■■, 
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ½-ica a tým sa stal pre mesto nepotrebným  a pozemky vo 
spoluvlastníctve Slavomíra Zombeka sú zastavané verejnými stavbami - miestnymi 
komunikáciami, chodníkom a zeleňou, ktorých vlastníkom je Mesto Levoča. Po zámene 
pozemkov by si vlastníci stavieb svoje nehnuteľností majetkoprávne vysporiadali. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  11 proti  0 zdr  4  nehl  1 
 

MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech spol. STEFE THS, s.r.o., so sídlom 
Okružná č. 42/9, Revúca, IČO: 36 045 403 ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 

- trpieť na pozemku nachádzajúcom sa v k. ú. Levoča, v lok. sídl. Západ parc. č. KN-C 2888/1 
– zast. pl. (ďalej len „zaťažený pozemok“) umiestnenie líniovej stavby pod názvom 
„Prepojenie teplovodných potrubných rozvodov kotolní Západ 1 a Západ 2, Levoča“,              
v rozsahu záberu 321 m2 a ktorý je vyznačený v geometrickom pláne č.61/2021                         
na vyznačenie VB na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p. č. 2888/1, ktorý bol 
vyhotovený dňa 9.7.2021, spol. GEOmark s.r.o., Prievidza a ktorý bol úradne overený dňa 
22.7.2021 pod číslom G1-256/21 (ďalej len „GP č. 61/2021“); 

- 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 teplovodných 
potrubí, vrátane údržby ochranného pásma; 

- rešpektovať ochranné pásma v zmysle ust. § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike v platnom znení; 

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup ku teplovodným potrubiam a konania, ktoré 
môže poškodiť alebo ohroziť technický stav teplovodných potrubí alebo ich prevádzku, 

na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) 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 – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl  2 
 

MZ schvaľuje 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 (ďalej len „mesto“ alebo „budúci povinný z vecného bremena“)           
a Ing. Kamilom Henčelom, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a Ing. Helenou Henčelovou, rod. ■■■■■■, 
nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 052 01 Spišská Nová Ves, SR ako budúcimi 
oprávnenými z vecného bremena (ďalej len „budúci oprávnení z vecného bremena“) za 
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena (ďalej len „Zmluva“): 
a) budúci oprávnení z vecného bremena zrealizuje na časti pozemku, nachádzajúcom                   

sa v katastrálnom území Levoča parc. č. KN-E 6685/1 – lesný pozemok s výmerou cca 2 
500 m2 na vlastné náklady stavbu prístupovej komunikácie na pozemok parc. č. KN-C 
6678/6 v súlade so situačným nákresom stavby; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnení z vecného bremena zabezpečia na svoje náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie tejto 
stavby  s vyčíslením rozsahu vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“) a jedno 
vyhotovenie úradne overeného geometrického plánu predloží mestu v dohodnutej lehote;  
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c) dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku budúcej oprávnenej z vecného bremena 
zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle 
písm. b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci                
sa v katastrálnom území Levoča, parc. č. KN-E 6685/1 – lesný pozemok („slúžiaci 
pozemok“); 

e) vecné bremeno bude zriadené ako pôsobiace in rem v prospech každodobých vlastníkov 
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 
6678/6 – trvalý trávny porast s výmerou 5 337 m2, ktorého bezpodieloví spoluvlastníci           
sú t. č. budúci oprávnení z vecného bremena; 

f) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku  umiestnenie stavby prístupovej komunikácie na pozemok 

parc. č. KN-C 6678/6 v súlade so situačným nákresom s názvom stavby; 
- trpieť vstup a vjazd budúcich oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej 

osoby na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena            
alebo nimi poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách stavby; 

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

g) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
h) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej           

odo dňa schválenia zriadenia vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu 
Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

i) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
j) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; 
k) právo mesta i budúcich oprávnených z vecného bremena od zmluvy odstúpiť v prípade 

porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, do 60 dní odo dňa kedy k porušeniu došlo; 
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. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  14 proti  0 zdr  2  nehl 0 
 

MZ  schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: prerokovať                    
na budúcom zastupiteľstve a porovnať s projektom rekonštrukcie Športovej haly – bod: zámer 
zriadiť 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 k.ú. Levoča, 
ktorého vlastníčkou je t. č. MVDr. Eva Sabolová, MBA, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale 
bytom ■■■■■■, 080 01 Prešov, SR ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta 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 na zriadenie vecného bremena, ktorého vypracovanie si zabezpečí 
žiadateľka na vlastné náklady, 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: 31.05.2021          Z:Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej 
náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania 
verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl  1 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady            
za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verenej 
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Zmluva“)  medzi Mestom Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 a spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.; IČO: 
35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava (ako investorom) za týchto podstatných 
obsahových podmienok Zmluvy: 

a) investor v súvislosti s realizáciou stavby „Prípojka verejnej elektronickej 
komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. F2BTS 1052KO-Levoča“ vybuduje 
a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete, na vlastné náklady,                  
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Novoveská cesta, ul. Pri likérke a to: parc. č. KN-C 2280/1, KN-C 
2280/2, KN-E 4609/1, KN-E 4611 a KN-E 7131 podľa dokumentácie pre územné 
rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre územné konanie zodpovedným projektantom       
Ing. Ľubošom Petrovičom vo februári 2021 a podľa overenej situácie umiestnenia stavby 
schválenej v územnom konaní - výkresy č. 01 a 02 z februára 2021; 

b) investor dokončí všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej 
komunikačnej siete v termíne, v súlade s právoplatným územným rozhodnutím; 

c) po zrealizovaní stavby investor zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
porealizačného geodetického zamerania a doručí ho mestu v dohodnutej lehote; 

d) záväzok investora zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší 
záväzok v zmysle bodu c) tohto uznesenia; 

e) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov vo výške 3 eurá/m² záberu stavebne dotknutého pozemku, 
pričom záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením 
samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného 
vedenia podľa príslušných právnych predpisov; 

f) celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby na základe výmery pozemkov      
vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa porealizačného geodetického 
zamerania stavby (viď písm. c)); 

g) jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne dotknutých pozemkov 
zaplatí investor mestu v dohodnutej lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby.     

T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 

 

UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemkov 

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl  0 
 

MZ schvaľuje zámer prenajať pozemok časť parc. č. KN-C3794/20– ostatná plocha, 
s výmerou 12 m2 v lokalite Levočské Lúky, k. ú. Levoča formou obchodnej verejnej súťaže        
a zároveň schvaľuje tieto podmienky súťaže: 
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a) na pozemku bude možné umiestniť predajný stánok bez pevných základov maximálne           
do 12 m2; 

b) v predajnom stánku bude možné predávať potravinárske výrobky bez možnosti predaja 
alkoholických nápojov; 

c) navrhovateľ požiada prísl. stavebný úrad o umiestnenie predajného stánku;  
d) náklady spojené s umiestnením a prevádzkou predajného stánku (napojenie na el. en., vodu) 

si uhradí navrhovateľ; 
e) minimálna výška nájomného za pozemok bude 3 eurá/m2/mesiac. 
T: 30.06.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 

 

UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemkov 

Hl. za  0 proti  10 zdr  6  nehl 0=  neschválené 
(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený) 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov parc. č. KN-C 
3214/1 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 5393 m2, KN-C 3215 – zast. plocha a nádvorie 
s výmerou 410 m2, KN-C 3216 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 42 m2 a KN-C 3217 zast. 
plocha a nádvorie s výmerou 33 m2 v lokalite Kežmarská cesta (bývalý amfiteáter),                         
k. ú. Levoča, na dobu neurčitú, na účel zveľaďovania areálu a premietania filmov,                        
pre Občianske združenie Amfikli, so sídlom: 054 01 Dlhé Stráže 70, IČO: 53754310. Nájomné 
určené v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Levoča v platnom znení je vo výške 0,30 m2/eur/rok. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v zámere nájomcu predmet nájmu             
na vlastné náklady zveľaďovať a užívať ho na verejné premietanie filmov. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemkov 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl  0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov parc. č. KN-C 3214/1 
– zast. plocha a nádvorie s výmerou 5 393 m2, KN-C 3215 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 
410 m2, KN-C 3216 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 42 m2 a KN-C 3217 zast. plocha 
a nádvorie s výmerou 33 m2v lokalite Kežmarská cesta (bývalý amfiteáter), k. ú. Levoča,             
na dobu neurčitú, na účel zveľaďovania areálu a premietania filmov, pre Občianske združenie 
Amfikli, so sídlom: 054 01 Dlhé Stráže 70, IČO: 53754310. Nájomné určené v súlade                      
s Článkom 25, ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom 
znení je vo výške 0,10 m2/eur/rok. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, spočívajúceho v zámere nájomcu predmet nájmu na vlastné náklady zveľaďovať 
a užívať ho na verejné premietanie filmov. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl  1 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou                     
od 01.10.2021:  
 inv. č. MU/827/2 – Parkánový múr a vonkajší oporný múr hradobnej priekopy - SEVER,              

na pozemkoch parc. č. KNC 2979/1, KNC 2980, KNC 2981, KNC 2982, KNC 2983, KNC 
2984, KNC 2985, KNC 2986, KNC 2989 a KNC 123, v obstarávacej cene 193 528,10 eur, 
oprávky 1 616 eur, v zostatkovej cene 191 912,10 eur; 

 inv. č. 2/826/20 – Parkovisko pri hradobnej priekope, na pozemkoch parc. č. KNC 2979/1, 
KNC 2980, KNC 2981, KNC 2982, KNC 2983, KNC 2984, KNC 2985, KNC 2986, KNC 
2989 a KNC 123, v obstarávacej cene 342 524,35 eur, oprávky 5 712 eur, v zostatkovej cene 
336 812,35 eur;  

 inv. č. 2/826/21 – Verejné osvetlenie - parkovisko pri hradobnej priekope, na pozemkoch 
parc. č. KNC 2979/1, KNC 2980, KNC 2981, KNC 2982, KNC 2983, KNC 2984, KNC 
2985, KNC 2986, KNC 2989 a KNC 123, v obstarávacej cene 25 548,72 eur, oprávky            
428 eur, v zostatkovej cene 25 120,72 eur; 

 inv. č. 2/826/22 – Rekonštrukcia komunikácie – Levočská Dolina (v južnej časti),                    
na pozemkoch parc. č. KNC 7197/3 a 7228/54, v obstarávacej cene 67 112,20 eur, oprávky 
840 eur, v zostatkovej cene 66 272,20 eur;   

 inv. č. 2/827/222-13 – NMP II. etapa (časť A,B) – Vstup do suterénu 1, na pozemku parc.  
č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 81 196,41 eur, oprávky 3 051 eur, v zostatkovej cene 
78 145,41 eur;   

 inv. č. 2/827/222-14 – NMP II. etapa (časť A,B) – Vstup do suterénu 2, na pozemku parc.   
č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 60 841,18 eur, oprávky 2 286 eur, v zostatkovej cene 
58 555,18 eur;   

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – súhlas s podnájmom 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl  1 
 

MZ súhlasí s tým, aby Nemocnica AGEL Levoča a. s., IČO: 36 594 849, so sídlom 
Probstnerova cesta 2/3082, Levoča 054 01 („Nemocnica AGEL“) prenechala pozemok parc. 
č. KN-C 1101/16 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 17 m2 v katastrálnom území  Levoča, 
v areáli Nemocnice AGEL, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204,                         
k. ú. Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení                     
jej dodatkov, do podnájmu Marekovi Pacendovi,  rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. 
Alexandre Pacendovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 054 01 
Levoča, SR, s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.    
T: 31.10.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie nebytového priestoru 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl  2 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí objektu súp. č. 51, miestnosť č. 103 na 1.poschodí vpravo   
od výťahu, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči pre Úniu nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, so sídlom Sekulská 1, 842 50 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 
00683876, na účel poskytovania ambulantných služieb pre občanov mesta Levoča so zrakovým 
postihnutím, s celkovou výmerou 19,35 m2, za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta 
Levoča vo výške 10eur/m2/rok, okrem nájomného budúci nájomca bude uhrádzať náklady 
spojené s užívaním nebytového priestoru (ústredné kúrenie, studená voda, el. energia, zrážková 
voda), na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.11.2021, s výpovednou lehotou 3 mesiace, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, 
najmä ak ide o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových 
alebo kultúrnych potrieb mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským 
zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie ambulantných 
sociálnych služieb pre občanov mesta Levoča so zrakovým postihnutím. 
T: 31.10.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 22 
K bodu:  Rozpočtové hospodárenie mesta k 30.06.2021 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 2 

MZ berie na vedomie rozpočtové hospodárenie mesta k 30.06.2021. 

T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 
          
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2021 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 2 
 

MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2021.  
T: 23.9.2021         Z: JUDr. Kamenická 
 

UZNESENIE č. 24 
K bodu: Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie  TSML k 30.6.2021 

Hl. za  10 proti 0 zdr 0 nehl. 6 
 

MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie  TSML k 30.6.2021. 
T: 23.09.2021         Z: Mgr. Minďaš 
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UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  11 proti 2 zdr 0 nehl. 3 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje 
navýšenie bežných výdavkov v kapitole  08.1.0 Transfer pre šport a tel. položka Ost. transfer 
pre šport a telovýchovu o 3 000,- EUR  na 53 000,- EUR Ost. trans. pre šport a telovýchovu. 
Navýšenie položky Bežecký areál – dotácie o 5 000,- EUR pre ZZPO LV – Krúžok na 15 000,- 
EUR. Navýšenie kapitoly bude realizované z investičného fondu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  1 proti 2 zdr 7 nehl. 6     =  neschválené 
(kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ 
neschválený) 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: prerokovať 5 000,- 
EUR vo finančnej komisii MZ v Levoči na športový areál Krúžok.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č.4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c, 4/d mesta Levoča 
na rok 2021. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
Použitie na kapitálové výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.3 

Po 
zmene 

PD 20 000   37 000   57 000 
automobil 13 000       13 000 
Záchytné parkovisko - hradobná 
priekopa 11 280       11 280 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, 
osvetlenie 64 447 13 630     78 077 
Priechody pre chodcov 5 000   -300   4 700 
Cyklochodník     5 000   5 000 
Lávka Lev. Potok     20 000   20 000 
VO Žel. riadok      13 000 2 000 15 000 
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územný plán 15 000       15 000 
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba     18 000   18 000 
WC NMP č. 54 - spolufinancovanie     5 000   5 000 
Radnica - výskum 10 000       10 000 
Radnica NMP 2 - PD 53 000     -20 000 33 000 
Radnica NMP 2     36 504   36 504 
Havária hradob. múru pri Košickej 
bráne      48 672 -48 672 0 
Nízkouhlíková stratégia      2 520   2 520 
Obnov si svoj dom - 
spolufinancovanie     20 000 -20 000 0 
Dom meštiansky na NMP č.28        4 000 4 000 
Vodozádržné opatrenia     25 000   25 000 
Oplotenie VNsP     10 000 -1 980 8 020 
mestské opevnenie – architektonická 
štúdia 7 000       7 000 
NMP 47 PD 33 967   2 070   36 037 
IBV Krupný jarok  32 415   175 392   207 807 
Rek. a modernizácia autobusovej 
zastávky 5 000       5 000 
Odvodnenie Závada 14 000   6 000   20 000 
detské ihrisko pri Prameni 30 000   5 000   35 000 
Príspevok pre TS Baterky do rolby     10 000   10 000 
ZŠ G. Haina 18 151   18 712   36 863 
Zlepšenie kľúč. komp.  žiakov ZŠ 
Klub.     5 061   5 061 
Zlepšenie kľúč. komp.  žiakov ZŠ G. 
Haina     3 871   3 871 
Zlepšenie kľúč. komp.  žiakov ZŠ 
Franc.     5 454   5 454 
pozemok pre TS     86 260   86 260 
MŠ Predmestie - vybavenie ŠJ       3 000 3 000 
Spolu na kapitálové výdavky 332 260 13 630 558 216 -81 652 822 454 

 
 
Použitie na bežné výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.3 

Po zmene 

Meštiansky dom, NMP 43 0 12 000     12 000 
Meštiansky dom, NMP 51 0   2 782   2 782 
Vojnové hroby 0   3 300   3 300 
Propagácia, reklama a inzercia 0   1 300   1 300 
príspevok pre TS - cesty, chodníky 0   135 000   135 000 
príspevok pre TS - zimný štadión 0   47 747   47 747 
členské  0   5 350   5 350 
Obnova NKP- mestské opevnenie        1 150 1 150 
Dom meštiansky, NMP č.43        35 500 35 500 
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Dom meštiansky, NMP č.50       9 500 9 500 
Dom meštiansky, NMP č.47       3 500 3 500 
Havária hradob. múru pri Košickej 
bráne        19 000 19 000 
dotácia pre LKS 0   6 597   6 597 

Spolu na bežné výdavky 0 12 000 202 076 68 650 
282 726,0 

T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ ruší uznesenia MZ č. 25/54,55,56 zo dňa 22.04.2021. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške 73 546,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií ZŠ G. Haina“. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 2 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške 103 620,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií ZŠ Francisciho“. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške 95 158,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií ZŠ Kluberta“. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 
 



14 
 

 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 2 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške  20 000,00 eur na investičnú akciu „ZŠ G. Haina Multifunkčné 
ihrisko“. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške  37 000,00 eur na investičnú akciu „Havária hradob. múru      
pri Košickej bráne“. 
T: 23.9.2021        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020                  
a č.10/2020 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 berie na vedomie, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta  č.6/2021, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, 
č.7/2020 a č.10/2020 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 neboli v zákonne stanovenej lehote uplatnené žiadne 
pripomienky. 
T: 23.9.2021         Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020                  
a č.10/2020 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 schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020                           
a č.10/2020 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: 23.9.2021         Z: Mgr. Kamenický 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 /2022/ 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 2 
  

MZ schvaľuje predĺženie platnosti dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Levoča 2014 – 2020 (2022)  do decembra 2023. 
T: ihneď         Z: Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje predloženie ŽoNFP na Sprostredkovateľský orgán pre operačný program 
Ľudské zdroje pre projekt  „Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II“ 
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej  
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgánu pre operačný 
program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1. 
T: 13.08.2021         Z: Mgr. Kamenický 

Mgr. Babicová 
Mgr. Petruška 

               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 39  
K bodu: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II 

Hl. za  16 proti 0 zdr  0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu „Miestna občianska 
poriadková služba v meste Levoča II“ , t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov                
a to vo výške 6 480,94  EUR. 
T: 13.08.2021         Z: Mgr. Kamenický 

Mgr. Babicová 
Mgr. Petruška 

            Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 40 
K bodu: Cenový výmer č. 1/2022 – MHD Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje  Cenový výmer č.1/2022 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. Babicová 
                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 31 k organizačnému poriadku Mestského úradu             
               Levoča 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 2 
 

MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 08. 2021.  
T: 30. 09. 2021        Z: Ing. Lisoňová  

      Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 42 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 32 k organizačnému poriadku Mestského úradu  
               Levoča 

Hl. za  12 proti 0 zdr 1 nehl. 3 
 

MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 09. 2021.  
T: 30. 09. 2021         Z: Ing. Lisoňová  

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves – informácia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie zánik funkcie prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves PaedDr. 
Jána Ferka, nar. ■■■■■■, ■■■■■■, Levoča,   podľa ustanovenia § 145 ods. 2 zákona č. 
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene  a doplnení niektorých zákonov   v znení 
neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2021 z dôvodu prekročenia vekového limitu 65 
rokov.  
T: 30. 09. 2021         Z: Ing. Lisoňová  

                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení školských obvodov pre materské 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl  0 
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 MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu VZN č.7 /2021 o  určení školských obvodov  
pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča,  
neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 1.10.2021       Z: PaedDr. Choborová 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení školských obvodov pre materské 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl  0 
 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 
o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
T: 1.10.2021       Z: PaedDr. Choborová 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný  
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7-SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho  
operačného programu 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-
PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) mestskou príspevkovou 
organizáciou s právnou subjektivitou Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča na projekt                     
s názvom „Modernizácia a inovácia  Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča               
za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) 
a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: 23.9.2021         Z: JUDr. Kamenická 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný  
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7-SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho  
operačného programu 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.000,00 € a zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% 
spolufinancovania v sume 10.000,00 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: 23.9.2021         Z: JUDr. Kamenická 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný  
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7-SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho  
operačného programu 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 

 MZ oprávňuje štatutárneho zástupcu mestskej príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko mesta Levoča uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane prípadných dodatkov 
v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. 
T: 23.9.2021         Z: JUDr. Kamenická 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Helske, s.r.o. – súhrnná správa 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl  1 
 
MZ berie na vedomie Súhrnnú správu o spoločnosti Helske, s.r.o..  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl  3 
 
MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za I. 
polrok 2021.   
T: ihneď         Z: JUDr. Rusnáčiková 
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Interpelácie poslancov MZ 
 
 

1. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: bezpečnosť oplotenia 
severného parku okolo nového chodníka sú tam, nebezpečné hroty. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
2. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča:  padajúce stromy                 

na sídliskách, prehodnotiť ich stav, aby nespôsobili ujmu na zdraví a majetku, v prípade 
potreby ich osekať alebo odstrániť a vysadiť nové. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
3. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča:  cesta na Potočnú ulicu 

na Západe vpravo od mosta v zlom stave. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
4. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: žiadosť na TSML – osadenie 

dvoch/troch lavičiek a jedného smetného koša podľa uváženia TSML niekde v blízkosti 
Levočského potoka na úrovni buď MŠ Francisciho alebo ŠH Francisciho. 
T: 31.10.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
5. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: bezbariérový prístup resp. zjazd 

pre kočíky (prístup) k detskému ihrisku Žihadielko.  
T: 31.10.2021         Z: Ing. Petrášová 

 
6. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: kamera ku altánku na Strompeši. 

T: 31.12.2021         Z: Mgr. Petruška 
 

7. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: schody opraviť Sídl. pri Prameni           
od bytových domov ku obchodu. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
8. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: osvetlenie – chodník zo sídliska 

Západ ku parku Predmestie 
T: 31.12.2021         Z: Ing. Petrášová 

 
9. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: odpad v bytových domoch – zber           

do objednaných kontajnerov – kontrola od hasičov. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Minďaš 

 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
   Prednosta MsÚ 

 


