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Mestská rada v Levoči 

 
U Z N E S E N I E 

č. 25 

z 25. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konanej dňa 23. novembra 2022 

 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  4 proti 0 zdr  0 
 
MR schvaľuje program MR. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  4 proti 0 zdr  0   
 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice MR: Ján Lorko, Anna Kravecová.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu 

Hl. za  4 proti 0 zdr  0 
  

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového  nájomného bytu 
č. 1, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 3547, na adrese Potočná ulica                        
č. 39, Levoča, založeného nájomnou zmluvou č. 17698/2022/OM/18 zo dňa 30.03.2022                   
medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. Laurou Kalinajovou, nar. ■■■■■■, trvale 
bytom ■■■■■■, Levoča, ako nájomcom, dohodou deň pred dňom účinnosti nájomnej zmluvy 
s novým nájomcom. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu 

Hl. za  4 proti 0 zdr  0 
  

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového  nájomného bytu 
č. 14, nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu súp. č. 3267, na adrese Levočské Lúky  
č. 26, Levoča, založeného nájomnou zmluvou č. 31795/SMM/10/42 zo dňa 12.10.2022                   
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medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. Antonom Horváthom, nar. ■■■■■■ a manž. 
Ingrid Horváthovou, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, ako nájomcom, dohodou deň 
pred dňom účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

 Hl. za  4 proti 0 zdr  0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 15, nachádzajúci 
sa  na 3. poschodí  bytového domu, súp. č. 3381, na adrese Potočná ulica č. 38 v Levoči                         
pre p. Lenku Bučákovú, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča a manžela Samuela Bučáka, 
nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou deň 
po dni ukončenie nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti 0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 1, nachádzajúci 
sa  na prízemí  bytového domu, súp. č. 3547, na adrese Potočná ulica č. 39 v Levoči                               
pre p. Martina Kočíka, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča a  manželku Silviu Kočíkovú, 
nar. ■■■■■■, bytom Ľubica, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou deň po dni ukončenie 
nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti 0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 5, nachádzajúci 
sa  na prízemí  bytového domu, súp. č. 1417, na adrese Železničný riadok  č. 23 v Levoči                      
pre Jozefa Polláka, nar. ■■■■■■ a manž. Melániu Pollákovú, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom 
■■■■■■, Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po opravách v byte, pod podmienkou 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti 0 zdr  0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 14, nachádzajúci 
sa  na 2. poschodí  bytového domu, súp. č. 3267, na adrese Levočské Lúky  č. 26 v Levoči                   
pre Mareka Dunku, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, na dobu určitú – 3 roky, 
s účinnosťou po opravách v byte a pod podmienkou  dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

 Hl. za  4 proti 0 zdr  0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bezbariérového bytu         
č. 1, nachádzajúci sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3267, na adrese Levočské Lúky č. 26 
v Levoči pre Katarínu Bangovú, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, Levoča, na dobu určitú 
– 1 rok, bez možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, pod podmienkou, že si byt 
nájomca opraví na vlastné náklady a pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. Ľubomíra Čujová 
 
V Levoči dňa 23.11.2022 
 
 
 
 

 
 


