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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 21. januára 2016 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 
V rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči je k zápisnici zo 

zasadnutia na webovej stránke mesta: www.levoca.sk zverejňované celé znenie 

obrazového záznamu zasadnutia. 

 

1. Otvorenie  
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský privítal prítomných poslancov a otvoril                    
17. zasadnutie MZ v Levoči.  Konštatoval, že poslanci sú uznášaniaschopní.  Navrhol členov 
návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice rokovania a určil zapisovateľku. Oboznámil 
prítomných s programom podľa pozvánky a s doplnením bodov: 

- Zoznam akcií  na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2016, 
- Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku „Exteriérové schodisko 

pri zimnom štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 8 000,00 € / s DPH/, 
- Návrh na schválenie obstarania dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ Levoča, 

Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 30.000,00 Eur (s DPH), 

- Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla  Škoda  Superb v maximálnej 
sume  4 520 eur, 

A opýtal sa či má ešte niekto návrh na doplnenie programu. Ing. Vilkovský navrhol 
doplniť ešte bod  „Informácia o zmene parkovacieho systému v meste v r. 2016“ . 

 Následne dal primátor  hlasovať o programe s doplnením. 
 
 

UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  13 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením bodov : 

- Zoznam akcií  na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2016, 
- Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku „Exteriérové schodisko 

pri zimnom štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 8 000,00 € / s DPH/, 
- Návrh na schválenie obstarania dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ Levoča, 

Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 30.000,00 Eur (s DPH), 

- Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla  Škoda  Superb v maximálnej 
sume  4 520 eur, 
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- Informácia o zmene parkovacieho systému v meste v r. 2016“ (návrh poslanca Ing. 
Miroslava Vilkovského). 

 T: ihneď          Z: primátor mesta        
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za 10 proti   1   zdr  0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  JUDr. Lýdia Budziňáková, Mgr. Vladimír 
Babej, PHDr. Mgr.  Jozef Cvoliga. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
    
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  9 proti   0   zdr  2 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Ing. Ján Babej,  p. Pavol Rosina. 
T: ihneď          Z: primátor mesta        
  
PaedDr. Majerský – ešte by som vám  všetkých chcel zaželať všetko dobré do nového roku aj 
v profesnom tak i v rodinnom živote, pokoj vo svojom srdci nájsť, žičím  vám všetkým, 

- a chcem ešte vysvetliť systém okolo verejného obstarávania na námestie, lebo bola  
relácia v TV Markíza, takže boli  dve verejné obstarávania na námestie, to prvé  bolo 
za bývalého vedenia, trvalo 8 mesiacov, a toto bolo vyhlásené riadiacim orgánom za 
protizákonné tak sme spustili  nové  verejné obstarávanie, to trvalo 6,5 mesiaca a do 
ukončenia tohto verejného obstarávania sme mali nielen ukončiť verejné obstarávanie, 
ale sme mali ukončiť aj samotnú realizáciu prác, sami viete, že sa to nedá, aj keď sa 
nám podarilo  tento termín predĺžiť o ďalšie tri mesiace, nebolo možné, aby sme  
zrealizovali aj verejné obstarávanie aj  samotné práce, 

- čo sa týka umývania áut  to už tu bolo na MZ vysvetlené, poprosím, aby ste už nerobili 
takúto reklamu môjmu svokrovi, lebo má toľko zákaziek, že už nestíha,  ľudia  sa tam 
hrnú, ďakujem Ti Miro aj za  Tvoju propagáciu, lebo dostať sa do takého vysielacieho 
času v komerčných médiach  je niekedy ťažké, takže on ďakuje 

 
Ing. Vilkovský – tieto komerčné média sú radi, keď majú takéto  informácie, 

- ale treba si jasné  vysvetliť, že vtedy keď je s takýmto verejným obstarávaním  nejaký 
problém, tak máš tu dosť poslancov MZ, poradiť sa s nimi čo ďalej, ale netreba chodiť 
do druhých obcí 15. mája sa pýtať, že čo s tým námestím, myslím že aj na VÚC  by 
boli veľmi rýchlo  to vyriešili, aj tu v rámci mesta Levoča, netrebalo chodiť mimo 
mesta sa radiť, že čo s tým námestím ďalej 

 
PaedDr. Majerský -  nebol som sa radiť v žiadnej inej obci, 

- jedno môžem povedať, že my sme verejné obstarávanie spustili 18.decembra hneď 
keď som prišiel  na úrad, no, každý vie svoje, takže  za pseudo argumenty by som sa 
nerád skrýval a neodporúčam  to nikomu, lebo nie je to férove, férove bolo práve to, 
že sme spustili nové verejné obstarávanie, a to 8-mesačné bolo protizákonné 

 
Ing. Vilkovský – férové by bolo zo svojej hlavy poslancom povedať, že ako to bolo 
 
PaedDr. Majerský – ja som  povedal tu celú pravdu, 
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- dobre, takže ideme ďalej, kontrola plnenia uznesení 
  

2. Kontrola plnenia uznesení  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – vyhodnotil uznesenia zo 16. zasadnutia  MZ nasledovne:  1-18 splnené, 
19 v plnení – dnes to budeme mať na rokovaní, 20-28 splnené, 29 v plnení, 30-34 splnené, 

- ešte poprosím ukázať na diaprojektor novú formu zverejňovania materiálov pre 
poslancov ale aj pre verejnosť, cez novú stránku budeme zverejňovať všetky 
informácie, heslá vám boli zaslané všetkým 

 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  13 proti  0   zdr  0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia MZ.  
T: ihneď                            Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

3.   Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Predaj nehnuteľnosti – nemocničná chata s pozemkom 
 
JUDr. Galliková – bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, mestu bola doručená jedna ponuka 
takže ju otvoríme a vyhodnotíme, 

- termín je dodržaný, návrh kúpnej zmluvy  predložil p. Marcel Uhrín, Spišské 
Podhradie,  cena v zmysle vyhlásenej súťaže dodržaná, spolu s pozemkom 47 201 eur, 
zloženie zábezpeky dňa 18.1., dátum, podpis, zároveň súhlas s prepadnutím 
zábezpeky, 

- ponuku môžeme prijať a schváliť tento predaj  
 
PaedDr. Majerský –ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy p. Marcela Uhrína nar. 15.8.1970, trvale 
bytom Starý jarok 591/1, 053 04 Spišské Podhradie, 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 nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 394 m2,  
- stavby s. č. 2090 – chata, sociálne zariadenie,  postavené na pozemku parc. č. KN-C 6659/4;     
- pozemku parc. č. KN-C 6659/10 - ostatné plochy, s výmerou 199 m2;  
- ohniska postaveného na pozemku parc. č. KN-C 6659/10; 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/34 – ost. pl., s výmerou 300 m2 , oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 43356826-7/2015, ktorý dňa 25.03.2015 vyhotovil VLADIMÍR 
ČECH – GEOPLUS, Levoča a ktorý bol dňa 07.04.2015 úradne overený Okresným úradom 
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Levoča, katastrálnym odborom pod č. 76/15, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., 
s výmerou 25 667 m2 k. ú. Levoča;  
pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli schválené MZ v Levoči 
uznesením č. 6 z 38. zasadnutia MZ konaného dňa 24.01.2013; uznesením č. 10 z 50. 
zasadnutia MZ konaného dňa 17.12.2013 a uznesením č. 19 zo 7. zasadnutia MZ konaného 
dňa 23.04.2015 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) v miestnej 
a regionálnej tlači v mesiaci január 2016. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 6 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to: 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 394 m2;  
- stavby s. č. 2090 – chata, sociálne zariadenie,  postavené na pozemku parc. č. KN-C 6659/4;     
- pozemku parc. č. KN-C 6659/10 - ostatné plochy, s výmerou 199 m2;  
- ohniska postaveného na pozemku parc. č. KN-C 6659/10; 
- pozemku parc. č. KN-C 6659/34 – ost. pl., s výmerou 300 m2 ,oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 43356826-7/2015, ktorý dňa 25.03.2015 vyhotovil VLADIMÍR 
ČECH – GEOPLUS, Levoča a ktorý bol dňa 07.04.2015 úradne overený Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom pod č. 76/15, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., 
s výmerou 25 667 m2, k. ú. Levoča;  
pre p. Marcela Uhrína nar. 15.8.1970, trvale bytom Starý jarok 591/1, 053 04 Spišské 
Podhradie, za kúpnu cenu 47 201 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona  
č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predaj nehnuteľnosti – Kláštorská č. 26, areál Strelnica 
JUDr. Galliková – na vyhlásené  súťaže neboli doručené žiadne ponuky 
 

Predaj nehnuteľnosti – p. František Šurc 
JUDr. Galliková – bližšia ukážka  na mape, 

- žiadateľ je vlastníkom pozemku v lok. Za sedriou a plánuje postaviť  rodinný dom, 
avšak z miestnej komunikácie  nie je prístup, požiadal  o odkúpenie  časti mestského 
pozemku na účel vybudovania prístupovej cesty k domu, má to  ako podmienky od 
stavebného úradu pre stavebné povolenie, 

- odporúčame to predať  ako prípad hodný osobitného zreteľa, cena 20 eur/m2 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu:  Predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. ul. Za sedriou, k. ú. 
Levoča, časť parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl., s výmerou (cca 55 m2) podľa geometrického 
plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, tak ako je zakreslená v situácii 
a podľa pokynov pracovníka mesta Levoča, pre Františka Šurca, nar. 9.4.1984, trvale 
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bytom: ul. Za sedriou č. 1255/17, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva že:  
- na časti pozemku parc. č. KN-C 8429/1 – zast. pl. budú realizované terénne úpravy -  

prístup z miestnej komunikácie k pozemku parc.č.  KN-C 1297/5 – zast. pl., ktorého 
vlastníkom je žiadateľ, na ktorom má žiadateľ záujem si postaviť rodinný dom, čím si  
vyrieši  svoj bytový problém; 

- Stavebný úrad nevydá Rozhodnutie o povolení stavby rodinného domu, dokiaľ 
žiadateľ nebude mať vyriešený prístup z miestnej komunikácie k pozemku,  na ktorom je 
plánovaná výstavba rod. domu.  

T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Predĺženie termínu plnenia uznesenia 
 
JUDr. Galliková – ide o majetkoprávne vysporiadanie cesty na Mariánsku horu, v marci na 
MZ  bola schválená kúpa pozemku od p. Jaroslava Motyku, avšak z dôvodu    ich dedičského 
konania, ktoré  nebolo ukončené, doposiaľ nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy, preto žiadame 
o predĺženie termínu plnenia uznesenia do konca r. 2016  
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu:  Predlženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje predlženie termínu Uznesenia zo 6 Mestského zasadnutia zastupiteľstva 
v Levoči, konaného dňa 26. marca 2015, ktorým pod č. 6/8 bola schválená kúpa nehnuteľnosti 
v lok Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemku parc. č. KN-E 7052 – tr. tráv. porast, 
s výmerou  6756 m2, v podiele 1/3-ina, od p. Jaroslava Motyku, rod. Motyka, nar.: 3.3.1958, 
bytom: ul. Brandlova č. 93, Kyjov, Česká republika, do 31.12.2016.   
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Zrušenie uznesenia 
 
JUDr. Galliková – p. Rakytová je vlastníčkou objektu bývalého CVČ, a mala záujem 
o odkúpenie priľahlých pozemkov, za účelom bezbariéroveho prístupu k svojej nehnuteľnosti,  

- v novembri  2015 sa jej schválil predaj jednej časti  priľahlého pozemku, ale druhá 
časť pozemku, o ktorý mala záujem nie,  

- bolo to schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
- teraz ona oznámila, že nemá záujem o túto jednu časť pozemku, preto navrhujeme  

schváliť zrušenie uznesenia 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje zrušenie Uznesenia z 15 Mestského zasadnutia zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 23. novembra 2015, pod č. 15/8, ktorým bol schválený predaj pozemku v lok. 
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Kežmarská cesta k.ú. Levoča, parc. č. KN-C 3220/3 – zast. pl., s výmerou 53 m2, pre Štefániu 
Rakytovú, z dôvodu nezáujmu o jeho kúpu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Nájom nebytových priestorov 
 
JUDr. Galliková -  na vyhlásené súťaže neboli doručené žiadne ponuky 
 

Výpoveď  nájomnej zmluvy 
 
JUDr. Galliková – ide o nebytový priestor na Radnici,  vľavo dve miestnosti, tie boli  v r. 
2008 nájomnou zmluvou prenajaté na účel obchodnej činnosti zlatníctvo, avšak prevádzkuje 
sa tam prevažne záložňa, kde sa združujú ľudia zo sociálne slabšej vrstvy, znečisťujú sa tam 
priestory, dochádza k obťažovaniu turistov, 

- navrhujeme ukončiť  tento nájom výpoveďou s riadnou 3 mesačnou lehotou  
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Výpoveď nájomnej zmluvy 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje vypovedanie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2008 zo dňa 
30.04.2008 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 22.10.2012, uzatvorenej medzi Mestom Levoča 
ako prenajímateľom a spoločnosťou PROFIN spol. s. r. o. , IČO: 31733417, so sídlom 
v Košiciach ako nájomcom na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na adrese 
Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Poistenie majetku 
 
JUDr. Galliková – mesto má poistený majetok, končí lehota poistenia k 31.1.2016, preto sme 
obstarávali nové pistenie, boli oslovené päť poisťovne, ale iba dve predložili ponuku a to 
Alianz a Uniqa, poisťovňa Alianz dala nižšiu ponuku a to 7 719,60 eur, preto odporúčame  
zmluvu uzatvoriť s touto poisťovňou 
 
PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:  Poistenie majetku 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 

MZ schvaľuje poistnú zmluvu medzi mestom Levoča ako poisteným a poisťovňou: Allianz 
– Slovenská  poisťovňa, a. s. , IČO: 00 151 700, Bratislava na poistenie majetku mesta 
s dojednaním poistenia takto:  

Predmet poistenia: 
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1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (viď 
príloha: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“ – na poistnú sumu 39 540 960 € na 
novú hodnotu; 
2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus – na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 
    - IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus, 
prostý vandalizmus bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť  (estetické vady) na p. sumu 
10.000 eur na prvé riziko; 
3. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 830 640 € na novú hodnotu;  
4. pre riziko škôd spôsobených krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom po vlámaní na 
hnuteľnom majetku a zásobách poistná suma 30 000 € na prvé riziko 
5. peniaze a ceniny v trezore poistná suma 10 000 € na prvé riziko; na krádež, lúpež v mieste 
poistenia na poistnú sumu 10 000 €    
6. peniaze a ceniny počas prepravy na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko – pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 
7. poistenie skla na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko; 
8. škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických  
zariadeniach  na poistnú sumu 5 000 €; 
9. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 
100 000 € so spoluúčasťou 150 € 
Poistené riziká: požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, 
záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, nárazová vlna, pád stromov, stožiarov alebo 
iných predmetov na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických 
alebo elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, 
vandalizmus, prostý vandalizmus.   

Spoluúčasť: 
- 1 650 € pre riziko povodeň, záplava a zemetrasenie 
-    150 € pre všetky ostatné riziká 
-      50 € pre riziko rozbitie skla 

Začiatok poistenia: 01.02.2016 
Doba poistenia: doba určitá – 2 roky - do 31.01.2018 
Výška  poistného: 7 719,60 eur/rok , s platením polročne: 3 859,80 eur/ polrok  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Použitie fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných  bytov 
 
JUDr. Galliková  - je povinnosťou mesta tvoriť fond  prevádzky, opráv a údržby, a v zmysle 
internej smernice je čerpanie  viazané na schválenie v MZ, odporúčame schváliť  čerpanie tak 
ako je uvedené v materiály  
 
JUDr. Budziňáková – ja chcem  pochváliť tento materiál, tak by to malo byť, super 
vypracovaný materiál 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto  nehlási dávam hlasovať 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Použitie fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje použitie Fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov v roku 2016 
podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

Informácia o zámere mesta 
 
JUDr. Galliková – mám ešte ústnu informáciu ohľadom zámeru  mesta s objektom na 
Levočských Lúkach – bývalý kultúrny dom, mesto  ho kúpilo od šľachtiteľskej stanice so 
zámerom  urobiť domov sociálnych služieb, čo sa nepodarilo zrealizovať, 

- - teraz objekt chátra, je nevyužitý, navrhujeme   ho  zrekonštruovať na byty nižšieho 
štandardu, vzniklo by cca 15 bytov,  predstava je taká, že  celý objekt by prevzal 
developer aj s priľahlým pozemkom do nájmu na vybudovanie a technickú 
vybavenosť, developer by to  postavil a rešpektoval by požiadavky mesta, aby  sme 
získali dotáciu na rozvoj bývania, na kúpu a postavenie nájomných bytov,  po 
kolaudácii by byty, pozemok aj technická vybavenosť bola prevzatá  do vlastníctva 
mesta pod podmienkou získania dotácie zo ŠFRB, 

- na najbližšom MZ bude predložený k tomu materiál  
 
p. Kravecová -  pamätám si, že v minulosti bola informácia od splnomocnenca vlády p. 
Polláka, ktorý ponúkal nejaké financie na  rekonštrukciu a výstavbu  pre sociálne slabších, pre 
rómskych občanov, a ja si myslím, že  lokalita na Levočských Lúkach je  tiež  obývaná 
Rómami, tak či by sa tieto financie nedali združiť na opravu tohto objektu  
 
p. Rosina -  raz sme už tu mali debatu, myslím že ten majiteľ p. Kováč  chcel  z obzoru 
urobiť, a vtedy sme mu  to  odmietli  
 
PaedDr. Majerský  - vtedy to bolo odmietnuté z dôvodu, že by sa  tam zgrupovala nízka 
vrstva, žeby tam nevzniklo  geto  
 
p. Rosina – a teraz tam nevznikne geto? 
 
PaedDr. Majerský -  tam už geto je 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – len reagujem na p. Kravecovú,   s pánom splnomocnencom p. Pollákom 
sme  to už viackrát rozoberali, no oni sú prioritne  orientovaní na výstavbu nových   
rodinných domov, tzv. svojpomoc, kde samospráva poskytne pozemok a potom si  
svojpomocne urobia výstavbu  rodinných domov, podľa vyjadrení zainteresovaných  sa táto 
forma  nie vždy osvedčila, lebo táto populácia nemá záujem zúčastňovať sa na výstavbe 
vlastných rodinných domov, ale čo sa týka rekonštrukcie tak momentálne on takýto program 
nemá 
 
JUDr. Budziňáková – ja podporujem tento návrh, lebo  máme s tým problém  ustrážiť to,  
jednoducho nemá zmysel držať to neobsadené 
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Mgr. Babej V. – ja som za,  treba to podporiť, máme s tým  len starosti, no padlo tu už 
viackrát, že máme tu  splnomocnenca pre cigánsku otázku nášho pána Polláka, tak by som sa 
chcel vedenia mesta opýtať, že koľko peňazí pán Pollák  doniesol do nášho mesta  čo sa týka  
všelijakých  projektov na riešenie  týchto otázok?  
 
PaedDr. Majerský -  financie boli prisunuté na rekonštrukciu škôlky na Predmestí,  ale okrem 
toho momentálne, v poslednej dobe nič konkrétne, všetko  je len v teoretickej rovine a nie 
z našej strany, 

- dobre, takže to bola len informácia, berieme na vedomie, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Informácia o zámere mesta  

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o zámere mesta  - objekt  s.č. 1069 v lokalite Levočské 
Lúky zrekonštruovať na nájomné byty nižšieho štandardu.  
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

4.    VZN  o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku  
a mzdy na žiaka 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková  - predkladám VZN  dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016, 
tak ako je v dôvodovej správe, je to zákonná povinnosť mesta určiť dotáciu každoročne,  
v tabuľke je to rozdelené na dve časti, v prvej časti je priemerná hodnota dotácie na žiaka 
v zriaďovateľskej pôsobnosti na žiaka, v druhej  je dotácia na žiaka pre  zriaďovateľov  
cirkevného a súkromného, 

- u súkromných a fyzických osôb je 100% nápočtu  na tento účel z podielových daní,  
priemerná dotácia je uvedená preto, lebo zriaďovateľ môže  v rámci svojej pôsobnosti 
prerozdeliť  financie v závislosti od finančných nákladov jednotlivých zariadení ,  tam 
kde  daných zariadení jedného druhu je viac, ako napr. máme šesť MŠ, preto takto 

 
PaedDr. Majerský -  sú tu riaditelia jednotlivých škôl 
 
RNDr. Gerčáková -  s riaditeľmi  boli prerokované  výšky dotácii, ale chceme, aby ste mali 
informácie priamo od nich, ako  dokážu vykryť  tie originálne kompetencie, 

- chcem ešte povedať, že do dnešného dňa  ešte štát nezverejnil výšku prenesených 
kompetencií, takže rozpočet  v tejto oblasti pre jednotlivé školy ešte nie je známy 

 
ZŠ – Mgr.  Milčáková  - dovoľte, aby som vás stručne informovala o rozpise  rozpočtu na rok 

2016 na naše školské zariadenie, t.j. na školskú družinu v rámci rozpočtu nám bolo 
pridelené 51 963 eur plus sú zahrnuté vlastné príjmy  3 500 eur, možno sa to zdá veľa, ale 
70% z tejto sumy  ide na mzdy a odvody, 12%  z toho ide na energie, a len 18%  financií  
nám zostane na prevádzku,  prevádzka to sú aj pomôcky  do školskej družiny, aj údržba 
zariadenia, toto je pomerne nízke a uvítali by sme keby bolo viac , 
- Na školskú jedáleň  je pridelená suma 61 843 eur, plus sú v tom zahrnuté  aj vlastné 

príjmy 11 742 eur, opäť  66%   ide na mzdy a odvody, 17% z toho ide na energie 
a 17% ostane na prevádzku 
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JUDr. Budziňáková – koľko  vás stojí  prevádzka  telocvične ročne? 
 
Mgr. Milčáková – okolo 20 tis. eur ročne 
 
JUDr. Budziňáková – a koľko máte príjem z prenájmu telocvične, a celkovo na komerčné 
využitie ?  
 
RNDr. Gerčáková  - telocvične sú prenesené kompetencie 
 
Mgr. Milčáková – nemám tu tieto  čísla o telocvični, ale v podstate  tie vlastné príjmy  ktoré 
nám mesto pridelí, nám vykryjú 
 
RNDr. Gerčáková -  koľko máš cenník na hodinu  telocvičňu? 
 
Mgr. Milčáková -   5,31 eur na hodinu 
 
JUDr. Budziňáková -  tak nemám predstavu koľko hodín prenajímate telocvičňu, a koľko na 
iné využitie, jazykové  
 
Mgr. Milčáková – jazykové prenajímame až teraz tohto roku 
 
JUDr. Budziňáková – ja som chcela zistiť, že koľko vás stojí  prevádzka a koľko máte príjem 
z týchto komerčných  prenájmov 
 
II. ZŠ – Mgr. Adamkovičová – školská družina  objem  je 51 953 eur, z toho  mzdy a odvody 
37 500 =  zhruba 72%, na prevádzku zostáva 14 453 eur, najviac energie 6 800 eur,  keďže 
nemáme vlastnú  telocvičňu tak aj na prenájom haly, v tomto roku to vychádza na  2 600 eur 
len pre originály t.j. školskú družinu 
 
JUDr. Budziňáková – tú istú otázku, náklady  na telocvičňu? 
 
Mgr. Adamkovičová – nemáme , platíme nájom 
 
JUDr. Budziňáková - z riadneho vyučovacieho procesu by ma zaujímali tie náklady na 
telocvičňu 
 
Mgr. Adamkovičová – minulého roku to bolo 11 tis. na rok 
 
RNDr. Gerčáková - ale to mali  nájom 10 eur na hodinu minulého roku 
 
Mgr. Adamkovičová - v r. 2016 to bude zvýšené na  20 eur na hodinu, zmluva je na 30 eur na 
hod. 
 
JUDr. Budziňáková - a príjmy? 
 
Mgr. Adamkovičová – to je zo súkromnej školy,  v r. 2015 platili mesačne zhruba 300 eur, 
v r. 2016  sa  to zvýšilo približne na  800 eur mesačne, majú dve triedy, zvýšila sa plocha 
 
Mgr. Ogurčák – a spolupráca? 
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Mgr. Adamkovičová -  platia, nie je problém s nimi, tým že sme ich presunuli na prízemie tak 
je to  oveľa lepšie, nechodia po budove, kopírku už majú vlastnú, halu si platia sami 
 
Mgr. Ogurčák -  a vízia do budúcnosti keď budú sa rozširovať? 
 
Mgr. Adamkovičová -   ešte tak 1 -2 roky, potom už neviem, závisí to od počtov detí, a aj 
našich počtov žiakov,  to je len odhad, po zápise detí budeme vedieť viac 
 
III. ZŠ – Mgr. Lorková – na originálne kompetencie máme rozpočet 82 470 eur vrátane 
vlastných príjmov 3 670 eur, z toho vyše 60% ide na mzdy a odvody, zvyšok sú energie, 
materiál, služby, údržba, na  školskú jedáleň máme rozpočet  105 698 eur vrátene  vlastných 
príjmov 12 tis. eur,  taktiež vyše 60%  ide na mzdy  a odvody ,  je to 70 400 eur, zvyšok je na 
prevádzku, najväčšia položka  na energie  
 
JUDr. Budziňáková -  telocvičňa? 
 
Mgr. Lorková -  prenájom cena 10 eur na hodinu, máme 5 zmlúv, prenájom zhruba 2 hod. 
denne 
 
RNDr. Gerčáková -  poviem ja, lebo r. 2015 som tam bola, 

- príjem ročne za telocvičňu cca 500 - 600 eur, 
- náklad  na telocvičňu aj s revíziami a osobnými nákladmi  cca 24 tis. eur 

 
JUDr. Budziňáková –  znamená, keď porovnáme náklady  II. ZŠ kde nemajú vlastnú 
telocvičňu a platia nájom, tak je to porovnateľné  ako keď máte vlastnú  
 
RNDr. Gerčáková - áno,  to sa mieri ku  tej zmene rozpočtu,  

- robili sme to tak, že sme sa snažili napočítať nejakú priemernú hodnotu na bežnú 
telocvičňu náklady , aby také isté mala náklady aj II. ZŠ, lebo na  tú halu je vyšší 
cenník,  sú vyššie náklady, ale to by škola neuniesla, tých 30 eur na hod., to je cez 35 
tis. eur na počet hodín, ktoré je treba 

 
p. Lorko – ja sa chcem poďakovať pani vedúcej ohľadom tej špecifikácie telocviční, koľko  
ktorá telocvičňa má náklady,  zdalo sa že to trošku bude problém, ale nakoniec sa to veľmi 
dobre podarilo, tak som veľmi rád, že teraz máme tie čísla,  takže ďakujem 
 
RNDr. Gerčáková – je to dosť problém, všelijak sme to skúšali, pretože samostatné merania 
neexistujú,  je to problém, ale snažili sme sa vyčísliť tak približne náklady 
 
ZUŠ – Mgr. Kamenický – dovoľte mi niekoľko viet na úvod, kým prídem k číslam, 

- ZUŠ sídli v budove, ktorá bola rekonštruovaná v r. 1985, čiže za bývalého režimu,       
a bola zrekonštruovaná na kapacitu 250 žiakov, v súčasnosti  školu navštevuje 968 
žiakov, má 26 pedagogických zamestnancov, priemerný počet  žiakov na jedného 
zamestnanca je 38  vrátane  riaditeľa, zástupcu, ktorí majú skrátené úväzky,  čo je 
trochu horšie je priemerný vek pedagogických zamestnancov a to 49 rokov, čiže 
v priebehu cca 7-8 rokov nás čaká  veľká výmena – 50% zamestnancov, lebo by mali 
odísť do dôchodku, tým pádom, že je  obrovský priemer žiakov,  je vysoký pomer 
nadčasovej práce, škola ponúka širokú ponuku študijných programov  čo je o 40% 
viac ako ponúkajú  v ZUŠ okresu Levoča – Sp.Podhradie, Klčov, Sp. Hrhov, 
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- ZUŠ Levoča je zriaďovateľom troch umeleckých telies – Folklórny súbor  Levočan, 
detský  súbor Levočanik a spevácky zbor Chorus Minor, 

- Rozpočet:  položka 610 - platy vo výške  435 500 eur,  je tu narátané aj odstupné 
odchodné jedna zamestnankyňa odchádza do dôchodku,  celkovo mzdy  sú  439 200 
eur,  položka 620 – odvody vo výške  153 500 eur, spolu je to 589 700 eur , položka 
630 – pomerne veľmi dobrá, ZUŠ  má pomerne nízku spotrebu energií čo činí  22 669 
eur, ostatné prevádzkové náklady sú  dohromady 45 tis. eur,  

- percentuálny podiel je 93 % na mzdy a 7% vlastne to všetko ostatné 
 
PaedD. Majerský – tu iba konštatujem, že tam je plánovaná prestavba podkrovia,  rozšírenie 
tried,  

- ako spomínal, že má vysoký podiel nadčasových hodín, a ak bude môcť rozšíriť tieto 
triedy, tak  potom sa mu aj zníži cena práce, lebo nadčasové hodiny sú vyššie 
honorované 

 
JUDr. Budziňáková – dobre som rozumela? 93% ide  na mzdy? 
 
Mgr. Kamenický – áno 
 
RNDr. Gerčáková – áno,  to  nie je ako základné školy, ale tu je všetko hradené z originálov, 
čiže aj mzdy učiteľov, lebo u veľkých škôl  sú platy z prenesených  kompetencií, a tu je 
všetko,  čiže 40 zamestnancov 
 
JUDr. Budziňáková – lebo taký optimálny pomer je  nejakých 60% 
 
Mgr. Ogurčák – máte zamestnaných aj na dohody? 
 
Mgr. Kamenický -  nie, nemáme žiadne dohody 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  ja len využijem príležitosť pri školách, lebo nevedel som kde túto 
informáciu môžem posunúť, ale chcem  vás poprosiť, aby ste spropagovali možnosť, Levoča 
je zahrnutá v rámci 85 miest na Slovensku na možnosť vyhrať detské ihrisko projekt Lidl,  10 
miest  vyhraje také ihrisko, prosím vás, aby ste za naše mesto zahlasovali a poproste tiež 
známych,  poprosím informatika rozposlať link všetkým poslancom 
 
Mgr. Babej V. -  ku školám, boli tu riaditeľky ženy, a jeden riaditeľ, môžem len povedať na 
margo riaditeľa, že mu len držíme  palce, lebo keď povedal , že priemerný počet žiakov  na 
jedného  zamestnanca je 38 tak to je super, priestory sa rozšíria, takže  vidno, že tá škola má 
dobré meno, 

- a na margo k tým školám, k pani riaditeľkám, ten boj o žiaka bude, ten trend žiakov 
opačne, bude klesať, a teda musíte potom zdravo  súťažiť, lebo možno o niekoľko 
rokov budú  možno len dve  školy v Levoči, tak tiež vám držím palce 

 
p. Rosina – chcem sa opýtať, že prečo je takýto prepad v tých číslach, pri CVČ je 67% 
a ostatní majú 113,74% ? 
 
RNDr. Gerčáková – CVČ má narátané  v podstate tak, aby vyšli,  na prežitie, dotácia 86,5 %  
je preto, pretože to čo sme odtiaľ ubrali, je napočítané navyše  práve v ZUŠ, aby sme vykryli 
náklady, riaditeľ je o tom informovaný 
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PaedDr. Repaský – prerokované boli tieto výstupy na komisii, chcem pochváliť aj spoluprácu 
s novou vedúcou školstva, 

- ten rozpočet je taký, aby sme prežili, k tomu CVČ – nie je našim cieľom ho zrušiť, ale 
žiaľ niekedy sa musí  to tak vyskladať, a musíme si pomáhať, 

- ku školám, sú tu riaditeľky škôl -  neminie nás reštrukturalizácia škôl, využívam túto 
situáciu keď sú tu  všetky riaditeľky o tom hovoriť, pre prípad nutnosti  

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – nie sú tu teraz riad. MŠ, ale v rámci reformy  už potom keď bude len 
jedna riaditeľka, tak predstúpi aj ona na MZ, 

- máme snahu rozvíjať školy, 
- rekonštrukcia MŠ Francisciho,  snaha rozšíriť priestory ZUŠ, teraz aj MŠ  G. Haina 

zapájame do výzvy, sú to všetko kroky  na rozvoj mesta  
 
MVDr. Drahomirecký – na odľahčenie otázka, a bude sa v Levoči štrajkovať? 
 
RNDr. Gerčáková – riaditelia sa rozhodnú, zatiaľ mám také informácie, že nie, no uvidíme, 
do pondelka je ešte  čas 
 
p. Čurilla -  toto  je dobrý ťah, že jedenkrát ročne  sa riaditelia zúčastnia a prezentujú na MZ, 
chválim tento krok, 

- školstvo, štát, presun kompetencii, VZN sú to  čísla zložité,  tie normatívy, 
- -  podstatné je, aby školstvo fungovalo, a rozvíjať sa, školstvo  u nás   v meste  

funguje, dá sa vysoko pozitívne hodnotiť, sú to špecifiká, vysoká profesionalita 
vedúcich školstva, aj bývalého vedúceho aj nová vedúca, 

- originály to nie je jednoduchá  situácia, je to o nápočtoch,  hľadať riešenia, 
- MZ, vedenie, no sme sa akosi neposunuli dopredu, pochybili sme v tom, lebo  mladé 

rodiny nám odišli z mesta, tá stabilizácia nie je, nie sú podmienky, pozemky na 
výstavbu rodinných  domov za posledných 10 rokov veľmi málo, toto je problém, 

- a tri základné školy, dramatické znižovanie počtov žiakov, nutné hľadať riešenie 
vedenie, 

- ten rozpočet – vývoj, vieme, že boli také obdobia, kedy mesto používalo tieto 
prostriedky, prišli legislatívne zmeny a mesto musí  hasiť situáciu, 

- patrí poďakovanie, že primátor ich tu na MZ pozval 
 
p. Kravecová –  budeme  spájať MŠ, budú  tie elokované  pracoviská, čaká  to aj ZŠ, 

- čo sa týka rekonštrukcie ZUŠ, či by nestálo za úvahu presťahovať   ZUŠ-ku do I. ZŠ 
na Š. Kluberta plus tam dať aj súkromnú školu, lebo ZUŠ  keď má 968 žiakov tak  
treba o tom rozmýšľať, otázku ZŠ riešiť a využiť možnosť  ZUŠ tam presťahovať, 
bolo by to rozumné riešenie si myslím a ZUŠ by bola kapacitne  pripravená aj pre 
1000 žiakov 

 
MUDr. Papcun -  máme jednu veľkú budovu aj s koncertnou sálou, je to  budova Polikliniky, 
Sédria, na ZUŠ je to  vhodný priestor 
 
PaedDr. Repaský –  alternatíva to je ale i tá rekonštrukcia, rozloha, to neznamená, že  my sa 
potrebujeme  sťahovať, lebo my tu už máme všetko pripravené, iba rozšíriť potrebujeme to čo 
už je, bola by to väčšia strata  ísť do nových priestorov sa sťahovať, 

- toto  bude len zhodnotenie priestorov 
 
PaedDr. Majerský – dobre, uzatváram diskusiu, hlasujeme 
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UZNESENIE č. 14 
K bodu: VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
MZ berie na vedomie, že k  VZN č. 1/2016 v stanovenej lehote  neboli vznesené žiadne 
pripomienky.  
T: január      Z: RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
UZNESENIE č. 15 
K bodu: VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 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: január      Z: RNDr. Gerčáková 
          PhDr. Mgr. Cvoliga  
 

5.   Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
RNDr. Gerčáková – predkladám návrh na poskytnutie dotácii , jedná sa o dotácie v hodnote 
nad 3 500 eur, ktoré schvaľuje MZ, 

- - na príprave sa podieľala aj komisia pre šport, v prípade ak by sa navýšila  celková 
suma o 5 tis. eur, tak potom bude   prerozdelená  

 
JUDr. Budziňáková -  a o aké športovisko ide? 
 
RNDr. Gerčáková -  všetko to je len športová hala teraz tu  
 
Mgr. Babej V. – rokovania boli,  neľahké to bolo, muselo sa ustúpiť od požiadaviek klubov, 
no je to vizitka mesta, kultúry, my však ideme dole s financiami, ja budem veľmi rád keď sa 
podarí to navýšiť,  návrh navýšiť dám 
 
PaedDr. Majerský -  hľadáme už  na to navýšenie, potom po schválení ZÚ mesta cca v máji 
 
RNDr. Gerčáková -  toto je na činnosť, na prevádzku klubov a potom ešte  je uznesenie na 
halu 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  celá suma je 40 tis. eur, 30 tis. eur teraz   rozdelila športová komisia, 
ostatné  sú pre iné kompetencie, a ak sa zvýši  tak sa to dá  prerozdeliť medzi kluby, 

- programový rozpočet máme, čiže tok finančných zdrojov je určený, no ak bude viac, 
prerozdelí sa 
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Mgr. Ogurčák – nie je to jednoduché, určite nie, ale štatutárni zástupcovia klubov   môžu  sa 
uchádzať a získať aj 2% z daní, je to o ich šikovnosti,  musia sa zapájať, musia  získavať 
vlastné zdroje 
 
PaedDr. Majerský – každý musí nabehnúť na systém  spolufinancovania mesto – dieťa – rodič 
 
p. Kravecová -  chcem sa opýtať, že koľko financií berú TS za reklamy v hale? Lebo je ich 
tam dosť vyvesených, a či tieto prostriedky idú len do športu? 
 
Mgr. Minďaš -  za reklamy je jedna nula  pre TS, nič 
 
PaedDr. Majerský – to boli všetko sponzorské reklamy 
 
Mgr. Minďaš -  tie firmy čo tam majú svoje reklamy tak oni pomohli  priamo danému klubu 
 
MVDr. Drahomirecký – ja by som bol rád, keby sa dalo  dať tu aj taký prehľad, sumy za 
minulé roky, aby sme videli či to ide dole, či hore, o koľko, na porovnanie 
 
PaedDr. Majerský – uzatváram diskusiu, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča 
č. 22/2015)  – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu: 

1. FK 05 Levoča     7 213 € 
2. HK Slovan Levoča   5 579 € 
3. BK Slovenský orol   5 210 € 

T: ihneď       Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 

Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2016 
Hl. za  16 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  pridelenie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo 
vlastníctve Mesta Levoča (v súlade s § 14 ods. 3 VZN mesta Levoča č. 22/2015)  – kapitola 
08.1.0. – transfer pre TS(SÚZ) v predpokladanej sume: 

1. FK 05 Levoča      5 040 € 
2. HK Slovan Levoča   15 960 € 
3. BK Slovenský orol   14 490 € 

T: ihneď       Z: RNDr. Gerčáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 

6.    Zmena rozpočtu č. 1 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Olekšáková – predkladám zmenu programového rozpočtu a zmenu položkového 
rozpočtu,  táto zmena je reakciou na školské  VZN  a na  ďalšie okolnosti, ktoré vznikli  

- platí zákon o finančnej kontrole aj o rozpočtových pravidlách, 
- nedovoľuje  podpísať zmluvy ak nie sú kryté rozpočtom, 
- upravili sme navýšenie príjmov škôl, znížili sme položku pokuty a penále, 
- v bežných výdavkoch  v programe 9  celkovo zvyšujeme o 22 575 eur a znižujeme  pre 

TS o 13 900 eur, to čo pôjde školám, 
- v programe 5  presúvame  3 600 eur  z bežných na kapitálové, na akontáciu kúpy auta 

pre MsP, leasingové splátky  sú  už zahrnuté  vo finančných operáciach, 
- kapitálové príjmy aj výdavky navyšujeme,  boli sme úspešní v grantoch, klietka hanby 

sa ide robiť 
 
p. Čurilla – ten dôvod – dotácia, grant – že bez toho  nemôžte podpísať zmluvu, nie je to 
celkom tak,  lebo  sú to nenávratné zdroje, a zákon o rozpočtových pravidlách hovorí, že 
nemusí byť vtedy zmena rozpočtu  
 
Ing. Olekšáková – platí aj zákon  o finančnej kontrole,  a pred každou finančnou operáciou  
musí byť  predbežná finančná kontrola, kde je podpis vedúceho plus  podriadeného, ktorí 
podpisujú, že operácia je  krytá s rozpočtom, preto je potrebné, aby  to bolo, aby 
nedochádzalo k porušeniu 
 
PaedDr. Majerský – robilo sa tak v r. 2014, je to aj výtka  z kontroly NKÚ, chceme konať tak, 
aby to bolo v poriadku, nechceme, aby nám to  v budúcnosti kontrola vytýkala 
 
Ing. Vilkovský – nepredpokladal som, že už v januári budeme mať úpravu rozpočtu, 

- lebo  ja si dobre pamätám, že každá úprava  bola vždy kritizovaná, že prečo päť úprav, 
prečo šesť úprav rozpočtu, 

- teraz  to sami vidíte, že rozpočet je živý materiál,  to znamená, že bez úprav rozpočtu 
sa v priebehu roka  nepohnete, 

- na dovysvetlenie  ešte k tomu, čo som povedal v decembri  pri schvaľovaní rozpočtu, 
lebo niektorí poslanci ma potom po MZ oslovili,  že čo som myslel tým svojim 
vystupením toho školského úradu,  

- pýtal som sa  na zvýšenie školského úradu  a bolo vtedy zdôvodnenie navýšenia 
položky,  že je v tom odchodné, odstupné bývalého vedúceho školstva,  

- preto som sa pýtal vtedy v decembri 2015, či odchodné odstupné  sa bude vyplácať   
v ostatných rokoch 2016,2017,2018, lebo ste tam mali tie isté sumy 

- no určite to tak nie je,  ako to bolo poslancom zdôvodnené,  tak preto môj návrh pri 
prvej úprave rozpočtu , vzhľadom k tomu, že v r. 2016,2017,2018 nepotrebujete 
vyplácať odstupné odchodné  na školskom úrade,  a rozpočet bol navýšený, tak dávam 
návrh aby tie peniaze ostali  v kapitole vzdelávanie, ale   aby sa tieto financie 
presunuli  napríklad na  činnosť  CVČ, 8 tis. eur nech sa presunie, lebo zjavne tie 
peniaze neslúžia na odchodné odstupné 

-  takže toto je môj poslanecký návrh  
 
PaedDr. Majerský – či má byť alebo nemá byť zmena rozpočtu, ja som to nikdy nekritizoval, 

- lebo som na VÚC a tam je rozpočet na každom  jednom MZ 
 
Ing. Vilkovský -  pán primátor Ty si nebol poslancom, tí ktorých sa to týka, vedia 

- teraz vás to dobehlo, toto čo ste kritizovali 
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PhDr. Mgr. Cvoliga -  ja ešte dávam poslanecký návrh, lebo máme tu ešte jeden kapitálový 
výdavok 1 200 eur z r. 2015, nebola predložená faktúra, jedná sa o stavebný dozor pri obnove 
verejného osvetlenia, poslali faktúru až v r. 2016,  musíme to uhradiť, presun kapitálových  
výdavkov  na program 12 prostredie pre život 
 
PaedDr. Majerský -  dávam hlasovať, najprv poslanecké návrhy 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 – poslanecký návrh 

Hl. za  10 proti  0   zdr  7 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca Ing. Miroslava Vilkovského – presunúť finančné 
prostriedky  z  podprogramu 9.8. Školský úrad sumu 8.000 eur na podprogram 9.4. 
Neformálne  vzdelávanie  sumu 8 000 eur položka 9.4.1. CVČ.  
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 – poslanecký návrh 

Hl. za  16 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu – Programový 
rozpočet: presun kapitálových výdavkov vo výške 1 200 eur z programu program 1 
Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram Strategické plánovanie a projekty  na 
program 12 Prostredie pre život, podprogram  12.1. Verejné osvetlenie.  Položkový rozpočet: 
presun kapitálových výdavkov vo výške 1 200 eur z položky 04.4.3 Výstavba, 
spolufinancovanie projektov na položku 06.4.0 Verejné osvetlenie. 
T: ihneď       Z: Ing. Olekšáková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga  
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c mesta Levoča na 
rok 2016 a zmenu programového rozpočtu č. 1 na rok 2016 podľa predloženého návrhu  a so 
zapracovaním schválených poslaneckých návrhov. 
T: ihneď                                      Z:  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
              Ing.  Olekšáková                                                                                                             

 
7.   Návrh na schválenie obstarania reštaurátorských prác na 
stavbu „Pranier, NMP“ v celkovej sume najviac 5 tis. eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – oddelenie IČ predkladá  verejné obstarávania na najbližšie obdobie, 

- VO na klietku hanby, súčasný technický stav je nevyhovujúci, kovová časť je 
zdegradovaná, niektoré časti chýbajú, hodnota zákazky  je 5 tis. eur, spoluúčasť  mesta 
je 1 tis. eur 
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Bc. Komara – rekonštruovali sa už tie schodíky, ľudia sa ma pýtali, že čo  to na nich bolo také 
drahé 
 
PaedDr. Majerský – ich cena mala byť  7 500 eur, zjednali sme to s riaditeľom  
reštaurátorských ateliérov na 1 500 eur, plus v tom už bola  urobená aj socha Ľudovíta Štúra, 
čiže dve veci sa urobili za tú cenu 
 
Ing. Pitoráková – ak máte záujem môžete si prísť pozrieť do  rozpisu prác, rada poskytnem 
celú dokumentáciu  
 
Mgr. Babej V. – nezabudnite na to podsvietenie klietky, 

- nedávno bola reportáž  o našom meste, osvetlená bola len Radnica, nie Kostol, treba to 
zabezpečiť 

 
PaedDr. Majerský -  máme pripravené už, bude to zrealizované v krátkej dobe, však pán 
riaditeľ? 
 
Ing. Pitoráková – postup prác  určuje Krajský pamiatkový úrad, dúfam, že  povolia to 
osvetlenie klietky 
 
MVDr. Drahomirecký -  a existujú pri takých špecifických prácach záruky? že to ostane aspoň 
10 rokov?  Aby to o 3 roky netrebalo zasa opravovať 
 
Ing. Pitoráková – platí obchodný zákonník a reklamácia, 60 mesiacov väčšinou  na 
reštaurátorské práce 
 
PaedDr. Majerský -  hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania reštaurátorských prác na stavbu „Pranier, 

Námestie Majstra Pavla v Levoči“ v celkovej sume najviac 5.000,00 Eur. 
Hl. za  16 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  obstaranie reštaurátorských prác na stavbu „Pranier, Námestie Majstra Pavla 
v Levoči“ v celkovej sume najviac 5.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

8.    Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku 
„Výpočtová technika“ v celkovej sume najviac 6 tis. eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – jedná sa o obstaranie počítačovej techniky,  podrobné informácie 
vypracoval informatik, sú uvedené v dôvodovej správe 
 
Bc. Komara -  to je tu  úplne podrobná  špecifikácia vymenovaná, tá technika 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  budeme obstarávať  repasovanú techniku,  z bánk prevažne,  oni to 
recyklujú, vyčistia a ponúkajú na predaj za zlomkové ceny, sú to štandardné svetové značky, 

- tá uvedená špecifikácia to je ponuka od tej firmy,  u nás bude súťaž  
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PaedDr. Repaský – 6 tis. eur, 40 ks ? to je veľmi dobrá ponuka, 

- či by teraz pri tomto nestálo na zváženie, aj pre poslancov  či by sa nedalo obstarať 
takéto lacnejšie ako spomínate 

 
PaedDr. Majerský – naše počítače na MsÚ nefungujú ako by mali,  je to  brzda celkového 
výkonu 
 
Ing. Vilkovský – koľko ročné sú to ? 
 
p. Koršňák – dvojročné 
 
Ing. Vilkovský -  aj ja sa prikláňam  k PC pre poslancov, napríklad využiť aj tieto, čo má tu aj 
hlavná kontrolórka notebook  jeden z nich,  čo bolo 20 ks takýchto, z projektu ostali pre 
potreby mesta 
 
p. Koršňák – je to štandardný Windows 10 , server máme 4 ročný, ale máme staré operačné 
systémy, každé ráno  je napadnutý systém  
 
Mgr. Babej V. – skúsiť pozháňať tiež repasované tablety pre poslancov,  či by nestálo teraz za 
to  zistiť 
 
PaedDr. Majerský – súhlasím, ale pristúpime k tomu tak, že všetci   poslanci budú  využívať, 
a nebudeme už tlačiť písomné materiály 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  technické kroky máme pripravené, wifi už je, systém v PC cez heslo je, 
on-line MZ,  

- pre informáciu, ešte 5 ks takýchto notebookov máme, dajú sa vypožičať, kto by mal 
záujem z poslancov  

 
PaedDr. Majerský – ja napr. na VÚC  nechcem vôbec materiál, mám to všetko v mobile, na 
maile, no áno, treba ale mať internet v mobile  

- dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Výpočtová 

technika“ v celkovej sume najviac 6.000,00 Eur 
Hl. za  16 proti  0   zdr  0 

 
MZ schvaľuje  obstaranie hnuteľného majetku – „Výpočtová technika“ v celkovej sume 
najviac 6.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

9.    Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla pre odd. 
majetkové na účel zabezpečovania údržby a opráv bytov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v sume najviac 12 
tis. eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Pitoráková – ide o kúpu auta pre majetkové,  tak ako je uvedené v dôvodovej správe, 

- suma je krytá rozpočtom 
 
p. Rosina – a auto čo má MsP, čo bude s ním? Nedá sa to presunúť pre majetkové? 
 
PaedDr. Majerský – to už len na súčiastky 
 
Mgr. Babej J. -  MsP  má problém aj  s odchytom psov, zabezpečuje ten odchyt, tak  to auto 
aby  ostalo na MsP na ten účel, 

- dalo by sa možno použiť  na majetkové, ale treba náhradu  za Aviu na údržbu, nejaký 
pickup 

 
PaedDr. Majerský – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla pre Odd. majetkové 

Mestského úradu v Levoči na účel zabezpečovania údržby a opráv bytov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Levoča v celkovej sume najviac 
12.000,00 Eur. 

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje  obstaranie motorového vozidla pre Odd. majetkové Mestského úradu 
v Levoči na účel zabezpečovania údržby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Levoča v celkovej sume najviac 12.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z: Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

10.    Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla pre MsP 
v celkovej sume najviac 17 tis. eur  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – jedná sa o kúpu vozidla pre MsP 
 
PaedDr. Repaský – spomínal sa tu prevoz psov, a doteraz to ako bolo? 

- akceptujem, že treba auto, ale 17 tis. eur sa mi zdá vysoká suma  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – 17 tis. eur je obstaranie auta ale aj s polepom a montážou výstražného 
zariadenia, 

- musíme elektronicky súťažiť, uvidíme aká cena výjde z elektronickej súťaže  
 
PaedDr. Repaský – ľudia sú nervózni,  narážajú na MsP,  už mi to je trápne, že ich  stále málo 
vidieť, 

- aby to nevyznelo, že  som proti polícii, ja nie som proti  MsP, len posúvam ďalej  
názor občanov, sú inkriminované miesta, aby ich tam bolo vidieť,  aby boli viac 
v teréne, je mi to už trápne vysvetľovať  

 
PaedDr. Majerský -  pravidelne to máme na gremiálnych poradách, stále to hovorím, 
opakujem, môže to potvrdiť náčelník 
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Mgr. Novák – je nás málo na taký počet obyvateľov ako máme, robíme čo môžeme, teraz 
nám aj  auto úplne odišlo 
 
Ing. Vilkovský – auto keď treba, treba, len treba dať  pozor  aj na výstražné zariadenie a na 
ten polep, aby  to bolo tak urobené ako  má, aby s tým bol aj prokurátor spokojný 
 
Mgr. Novák – prokurátor  bol, a meral výšku písmen,  zmenu odtieňa farby, museli sme to 
podľa jeho požiadaviek  zmeniť 
 
Mgr. Babej V. – ja sa nestotožňujem  s tým, že  je málo policajtov na počet obyvateľov,  
pozrime sa na to inak,  že len 6 tis. obyvateľov  je problém, len to treba riešiť  
 
MVDr. Drahomirecký -  buďme radi, že  auto bude stáť  17 tis. eur, lebo keby sme mali  
striktne  dodržiavať predpisy, MsP by musela kúpiť extra vozík  na tých psov,  a nie aby ich 
dávali do auta k policajtom, len mimo by mali byť, a ešte po každom  prevoze  dezinfekciu 
zabezpečiť atď atď 
 
PaedDr. Majerský – zatváram diskusiu, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla (vrátane výbavy) pre 

Mestskú políciu v celkovej sume najviac 17.000,00 Eur  
Hl. za  17 proti  0   zdr  0 

MZ schvaľuje  obstaranie motorového vozidla (vrátane výbavy) pre Mestskú políciu 
v celkovej sume najviac 17.000,00 Eur. 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

11.    Návrh na schválenie obstarania projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie na akciu „rozšírenie učebných priestorov 
v podkroví ZUŠ, NMP 48“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2 
tis.eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – ide o projektovú dokumentáciu na  rozšírenie priestorov  v ZUŠ  
 
PaedDr. Majerský -  ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na akciu: „Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej 
umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča“ s predpokládanou 
hodnotou zákazky 2.000,00 Eur (s DPH). 

Hl. za  16 proti  0   zdr  1 
MZ schvaľuje  obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu: 
„Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, Námestie Majstra 
Pavla 48, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2.000,00 Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
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12.    Zoznam akcií na financovanie záchrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok v roku 2016.  
13.      Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na 
zákazku „Rekonštrukcia fasády MsÚ s predpokladanou  
hodnotou 228 157,10 eur“ a návrh na schválenie  obstarania 
stavebných prác na zákazku „Úprava interiéru MsÚ 
s predpokladanou hodnotou  111 842,90 eur“ 
Písomný  materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková – tak ako je uvedené v dôvodovej správe, 20.1. sme obdržali avízo o dotácii 
340 tis. eur,  a musíme zaslať zoznam akcií, 

- návrh je taký, že celú poskytnutú sumu  by sme použili na budovu MsÚ, máme  
projekt, rozpočet  na fasádu, zostatok  peňazí  chceme použiť na interiér, 
preprojektovať to treba,  zrekonštruovali by sa sociálne zariadenia a klientské centrum, 

- máme problém na fasáde, degraduje sa jedna časť, vodová závada, 
- navrhujeme preto spolu  tieto dve akcie urobiť, súvisí to, 
- ak by vyšla z verejného obstarávania nižšia suma,  dá sa zvyšok preklasifikovať na inú 

akciu, na  to čo treba  dofinancovať  
 
PaedDr. Majerský – môže to byť použité len na národnú kultúrnu pamiatku 
 
p. Rosina – degraduje fasáda, čo to znamená? 
 
Ing. Pitoráková – premáka fasáda, z dažďového  zvodu  to môže byť 
 
PaedDr. Repaský – priority by malo zadefinovať vedenie, aby sme  len tak nestrieľali  potom, 
čo narýchlo pôjdeme robiť, 

- budova MsÚ, dovolím si tvrdiť, že sú aj iné budovy, ktoré by  trebalo robiť 
 
PaedDr. Majerský – áno,  treba aj iné, ale tu sme projektovo pripravení, a do 20. februára 
musíme  predložiť PD  
 
p. Čurilla – na obnovu historických pamiatok  to je určené, 

- ale kvalita vnútorných priestorov, no neviem či toto  zodpovedá, 
- ale zas, bude to pekná budova, honosná budova 

 
p. Rosina –  a čo Hradby? Nejaká promenáda či by sa nedala z toho? 
 
Ing. Pitoráková -  každý rok  idú peniaze  na Hradby, dostávame, riešime z nich havarijné 
stavy,  je to cez Obnov si svoj dom 
 
PaedDr. Repaský – sú to peniaze na rekonštrukciu pamiatok, a keď je v tom tu aj interiér, 
neviem 
 
Ing. Pitoráková – táto budova je historická, 

- posielame to na MF SR, ak oni povedia, že interiér nie, budeme sa tým zaoberať 
 
Ing. Vilkovský – môže sa stať, že  interiér vám  MF jednoducho  škrtne 
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PaedDr. Majerský – dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Zoznam akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych                                     

pamiatok v roku 2016 
Hl. za  14 proti  0   zdr  1 

MZ  schvaľuje  Zoznam  akcií na financovanie  záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok 
v roku 2016 z dotácie zo štátneho  rozpočtu  v  sume  340 000,00 eur na stavbu 
„Rekonštrukcia fasády MsÚ Levoča“ a „Úprava interiéru MsÚ Levoča“, Námestie Majstra 
Pavla č. 4, Levoča.                             .  
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga   

UZNESENIE č. 27 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku – „Rekonštrukcia 

fasády MsÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 228.157,10 Eur (s DPH) a návrh na schválenie obstarania 
stavebných prác na zákazku „Úprava interiéru MsÚ Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 4, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 111.842,90 Eur (s DPH)   

Hl. za  14 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje obstaranie stavebných prác na zákazku – „Rekonštrukcia fasády MsÚ Levoča, 
Námestie Majstra Pavla 4, Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 228.157,10 Eur (s 
DPH), a zároveň  schvaľuje obstaranie stavebných prác na zákazku „Úprava interiéru MsÚ 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča s predpokladanou hodnotou zákazky 111.842,90 
Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga   

14.    Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku 
„Exteriérové schodisko pri zimnom štadióne“ s predpokladanou 
hodnotou 8 tis. eur. 
Písomný materiál tvorí  prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková –  tento zámer vyplynul z požiadavky verejnosti, cieľom je zabezpečiť  
bezpečný  prístup k zimnému štadiónu,  

- išlo by o oceľové, bezúdržbové schodisko, financovať sa bude z úveru na ZŠ 
 
PaedDr. Majerský – máme zimný štadión, prax ukázala, že treba ešte  niektoré veci doladiť, 
ktoré neboli doriešené 

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania stavebných prác na zákazku: „Exteriérové 

schodisko pri zimnom štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 
8.000,00 Eur (s DPH). 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
MZ  schvaľuje obstaranie stavebných prác na zákazku: „Exteriérové schodisko pri zimnom 
štadióne“ s predpokladanou hodnotou zákazky 8.000,00 Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
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15.     Návrh na schválenie obstarania dokumentácie pre stavbu 
„MŠ G.Haina 36- zníženie  energetickej náročnosti verejných 
budov“ s predpokladanou  hodnotou 30 tis. eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Pitoráková -  v decembri bola vyhlásená výzva na zateplenie, táto škôlka nebola  počas 
svojej existencie rekonštruovaná, má veľké tepelné straty, nerovnováha pri kúrení, 

- PD už raz bola spracovaná, teraz ju treba ale aktualizovať  
 
Ing. Vilkovský –PD bola?  
 
PaedDr. Majerský – bola  v r. 2008 spracovaná, stratila platnosť 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – musí  dôjsť ku kompletnému  preceneniu, 

- do 15.3. musíme dať  podklady, klasické verejné obstarávanie by sme nestihli, 
- v r. 2008 bola hodnota diela vyčíslená na 670 tis. eur, teraz predpokladáme, že po 

precenení to môže byť  750 tis. eur, čiže  cca 3% by mohol byť oprávnený náklad na  
projektovú dokumentáciu 

 
JUDr. Budziňáková –   či sa to bude aj realizovať tohto roku? 
 
Ing. Pitoráková -  musí prebehnúť VO, stavebné konanie  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – VO musí byť spustené pred podaním žiadosti, potom beží schvaľovací 
proces a medzitým dobieha aj VO, takže koncom roka, možno budúci rok až 
 
p. Kravecová -  ja som rada, že prišla na rad aj táto škôlka,   táto súrne potrebuje 
rekonštrukciu, takže je najvyšší čas to urobiť  
 
PaedDr. Majerský -  dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:  Návrh na schválenie obstarania dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ 

Levoča, Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 30.000,00 Eur (s DPH). 

Hl. za  16 proti  0   zdr  0 
MZ schvaľuje obstaranie dokumentácie pre realizáciu stavby: „MŠ Levoča, Gašpara Haina 
36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ s predpokladanou hodnotou zákazky 
30.000,00 Eur (s DPH). 
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

16.     Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla Škoda 
Superb v maximálnej sume 4 520 eur 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing.  Pitoráková -  ide o prenajímané vozidlo od LML,  ktoré mesto využíva, je tu návrh na 
jeho odkúpenie  za zostatkovú cenu  
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PaedDr. Majerský – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania motorového vozidla Škoda Superb v 

maximálnej sume 4.520,00 Eur 
Hl. za  12 proti  0   zdr  0 

MZ schvaľuje  obstaranie motorového vozidla Škoda Superb  v maximálnej sume 4.520,00 
Eur.  
T: ihneď       Z:  Ing. Pitoráková 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

17.    Informácia o zmene parkovacieho systému v meste v r. 2016  
 
PaedDr. Majerský -  je tu ten doplnený bod programu, nech sa páči  
 
Ing. Vilkovský – máme zmenený cenník parkovného, občania sa pýtajú, tak sa chcem aj ja 
opýtať,  

- bolo povedané, že  do letnej turistickej sezóny  sa úplne  má zmeniť parkovací systém 
v meste, tak či  a ako sa to plánuje, 

- či bude možné  cez automaty kupovať lístky, alebo SMS, či budú zóny určené, či budú 
spoplatnené priľahlé ulice? 

 
PaedDr. Majerský – je nový cenník, suma ročnej známky je určená na 70 eur,  ceny  vzišla  
z návrhu  dopravnej komisie, 

- hlavným dôvodom bolo, aby sa trvalo neparkovalo v centrálnej zóne, ale aby sa ušlo 
miesto na parkovanie pre turistov, 

- skúsenosť nás viedla  k tomu, sami sme videli často krát, že zamestnanci úradov, 
obchodníci parkovali v centrálne zóne, a keď prišiel turista, kúpil si lístok a nemal kde 
zaparkovať,  

- komunikujeme s riaditeľom TS nad alternatívnou formou, neviem teraz s určitosťou 
povedať či vieme to pripraviť  do začiatku letnej turistickej sezóny, ale v pláne sú  
niekoľko parkovacích automatov, kde by bola aj možnosť  zakúpenia cez SMS , 

- ďalšia z alternatív bola komunikácia s firmou Vinci Park, ktorá plánovala vybudovať 
parkovacie plochy nielen v centrálnej mestskej zóne, ale aj v priľahlých uličkách,  ale 
tam by sme museli prejsť do formy určitej koncesnej zmluvy, kde by  oni vyznačili, 
časť vybudovali, ale tam by už boli úplne iné cenové relácie , a priznám sa trošku sa 
toho  obávam, tie ich cenové relácie sú neporovnateľné vyššie ako je to teraz 
schválené, čiže bola by to  dosť veľká revolúcia zo strany obyvateľov, lebo to by sa 
dotklo všetkých ulíc v hradobnom systéme, okrem Baštovej ulice 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – do 15. 2.2016 by mala prísť ponuka od firmy Vinci Park, už minulého 
roku bola predstavená ponuka, 

- systém,  ktorý oni navrhujú  riešia momentálne mestá Prešov, Košice, jedná sa 
o koncesiu cca  na 8-10 rokov,   

- ten systém je asi taký, ako ak ste zachytili polemiku   v rámci Petržalky, a mesto Nitra, 
tie rezidenčné  parkovania, to znamená, že platili by aj tí rezidenti s trvalým pobytom, 

- je to naozaj komplikovaný dopravný systém, na ktorom oni momentálne pracujú, 
naceňujú,  a tento systém nám potom následne predstavia  v komisiách, MR a MZ, aj 
širokej verejnosti, bude musieť byť samozrejme široká diskusia 
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Ing. Babej J. – prejednávali sme v komisii tieto veci,  podľa mňa sú neprijateľné pre 
obyvateľov tie návrhy firmy Vinci Park,  bol by to príliš veľký skok, 

- druhá vec je taká, že každopádne treba ten systém zaviesť,  podľa mňa riešenie na 
námestí  by nám pomohli parkovacie automaty, jednoduchšie, 

- problém ešte je, ktorý sme  minulého roku nejakým spôsobom odsúvali, sú vyhradené 
parkovacie miesta, 

- porovnávali sme ceny aké sú v iných porovnateľných mestách, sú vyššie ako u nás,  dá 
sa povedať, že  iba vyznačenie takého miesta  sa rovná tej našej cene, ak by sme  
pokračovali, nepostačovali by miesta,  bolo by to nespravodlivé, sú tu prevádzky, 
ktoré  to miesto potrebujú, ale musíme dôjsť k rozhodnutiu, diskutovať a nájsť vhodný 
spôsob, 

- automaty neviem koľko by to stálo,  ale treba to čím skôr 
 
p. Čurilla – zložitá problematika parkovanie na námestí, všetko je o peniazoch, 

- keď je záujem firmy,  ja som za aby predložila projekt, vypočujme si, 
- stále som zato, že aby tie komunálne služby ostali v rukách mesta, tak ako ten 

komunálny odpad, TS sa dali technicky do takej formy, sú vybavené, že sa nemusíme 
obávať, 

- naše mesto je špecifické, aj toto čo vyvolalo takú verejnú diskusiu o tej ročnej známke, 
že sa zvýšila, no v konečnej podobe ja tvrdím, že naše mesto bude jedno z najdrahších 
v parkovaní, tie špecifiká námestia,  tomu sa nevyhneme, 

- ak chceme riešiť túto situáciu, tak  bez finančnej záťaže sa nepohneme,  keď zástupca 
len spomenul, že sa spoplatnia aj priľahlé ulice, tá Kláštorská ul., tak už bol taký ohlas 
k tomu, 

- spoplatnenie je určitý nástroj na reguláciu, 
- mesto má určité nástroje ako prispôsobiť občanovi,  ale ak to bude súkromné už, tam 

to je koniec, tam sa nebaví nikto, 
- prvý krok čo treba, hlásim sa k tomu, že treba tie automaty 

 
Ing. Babej J. – problém nemáme len na námestí, problém máme aj na Západe, parkovanie 
MHD, otočka pri novom kostole, auta stoja na chodníkoch, degradujeme značenie,  čaká nás 
aj výstavba nejakého parkoviska na záchytné  plochy, parkoviská, a potom môžeme 
vyžadovať dodržiavanie dopravného značenia, musíme niečo riešiť, problém aj chodníky 
chýbajú, ľudia chodia po ceste, problém 
 
Ing. Vilkovský – hovorilo sa tu pred chvíľou o využití výpočtovej techniky, pomalosť 
počítačov, ale keby sme sa aj nezhodli na tých automatoch, alebo či to má robiť externá firma, 
či to majú robiť naše TS, to je druhá vec, ale napr. uplatnenie parkovného SMS je  veľmi 
rýchla vec, on – line,  dnes má už každý mobil, a bolo by to  bez človeka,  preto tie úvahy, 
ľudia začali kalkulovať,  že čo sa im oplatí viacej, či ročnú známku, alebo by si kupovali  
jednorázové lístky, rýchle zaplatenie parkovného 
 
PaedDr. Repaský – ako už bolo povedané, parkovanie v tomto  meste je nadštandard, to je 
vysoká cena, príde turista, nemá problém si kúpiť  lístok, uvedomuje si lukratívnosť mesta,  je 
to zodpovednosť,  turista ale očakáva, že  keď zaplatí tak má kde zaparkovať, toto treba 
poriešiť,  ten náš občan si musí uvedomiť a nie degradovať ho 
 
Mgr. Babej V. -  biznis s parkovaním bude a bude čoraz väčší, netreba  to preto nikomu 
dávať, ale sami si to poriešiť 
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JUDr. Budziňáková – ja ešte stále vidím možnosť – pešia zóna, ja som za, problém 
s parkovaním by bol vyriešený 
 
PaedDr. Majerský -  aj doprava aj pešia zóna, verím, že sa  podarí 
 
PhDr. Vira – bočné ulice námestia, problém, Nová ul.  tam nezaparkujete auto, je to dané, 
máme tu školy, chodia externe do školy, kto skôr príde zaparkuje tam kde nemusia platiť, je 
to tak, nevyhneme sa tomu, 

- treba  využiť hradobné priekopy, aby mohli tam parkovať 
 
p. Rosina – pri štadióne, kolízie 
 
PaedDr. Majerský – už je uvoľnené to súkromné parkovisko 
 
p. Kravecová -  parkovanie do podzemie – možnosť  
 
PaedDr. Majerský – to by pomohlo, podzemné parkovanie pod parkom, ale už sa nedá teraz, 
park je urobený  
 
Mgr. Ogurčák – pešia zóna, ja som za, 

- málo sa hýbu naši ľudia, 
- ja by som navrhol  aj osloviť mladých, dať výzvu študentom, architektom, oni prídu 

s návrhom, oni sa chytia, 
- stále len hovoríme o tom a nič, pouvažujte aj touto cestou, a prehnať to potom  ten 

návrh cez odborné osoby, aby sa dostal súhlas  
 
PaedDr. Majerský – zatváram diskusiu, hlasujeme 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu:  Informácia  o zmene parkovacieho systému v meste v r. 2016 

Hl. za  17 proti  0   zdr  0 
MZ berie na vedomie informáciu o zmene parkovacieho systému v meste.  
T: ihneď       Z: PhDr. Mgr. Cvoliga 
 

18.   Plán práce MR a MZ na rok 2016 
19.   Zmena rokovacieho poriadku MZ 
20.   Zásady odmeňovania poslancov 
Písomný  materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – navrhujeme, aby bolo šesť krát MZ v roku 2016, 

- v r. 2015 sme mali 16 krát MZ, 11 krát bolo riadne, ostatné mimoriadne, preto 
očakávame, že aj tento roku budú  nad rámec MZ, 

- ďalej navrhujeme upraviť výšku odmeny za MZ zo 45 eur na 90 eur, ide o zlúčenie 
ceny za dve zasadnutia,  za nad rámec by ostala suma 45 eur, 

- vychádzali sme z toho, že keď končí jedno MZ, už je potreba  pripravovať materiály 
do komisií pre nové, čiže časová tieseň, kvalita práce, 

- má to dopad  na zmeny rokovacieho poriadku a zásad odmeňovania poslancov 
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p. Kravecová -  ja som proti, som zato, aby  MZ boli každý mesiac, lebo je množstvo  
problémov na riešenie každý mesiac,  

- a poslanci  sme viazaní občanmi, keď nás volili, mali sme s tým rátať, že  musíme 
venovať tomu čas,  a nie len stále pozerať na hodinky, kedy skončíme, kedy ideme 
domov, je to nefér voči občanom, 

- navrhujem  MR a MZ nechať každý mesiac,  a odmenu nechať tiež ako bola, dávam 
poslanecký návrh taký 

 
Ing. Vilkovský -  ja mám opačný názor,  a ja som rád, že  náš pôvodný návrh s dr. Virom, keď 
sme boli vo funkciách a keď sme vás žiadali, aby boli  MZ každý druhý mesiac, že konečne 
ste to pochopili, trošku dlhšie  to síce trvalo, ale vidím, že ste si to  osvojili,  ja som rád, 

- vtedy ste trvali na tom, že treba zasadať každý mesiac, tí ktorým pamäť slúži, si to 
veľmi dobre pamätajú 

 
Ing. Babej J. – ja chcem len  k tomu povedať, že  neznamená, že keď sa tu zídeme raz za dva 
mesiace, že urobíme menej práce,  

- veľa námahy  pre mesto to je, 
- je to právomoc primátora koľkokrát zvolá MZ, záleží na ňom, a musí dodržať zákonnú 

podmienku, 
- no zmenili sa aj kompetencie primátora,  teraz nemusíme schvaľovať všetko v MZ, ty 

si tie kompetencie nemal, to si povedzme otvorene 
 
PaedDr. Majerský – v podstate všetci čo ste vystúpili, máte svoj kus pravdy, ja si pamätám  
MZ kedy sme rokovali aj do pol desiatej, a tí ešte pred nami  hovorili, že aj do polnoci, 

- došlo aj k posunu a presunu tých kompetencií,  
- problém majú vedúci a riaditelia, lebo oni už zajtrajším dňom robia závery a už 

paralelne pripravujú materiály do ďalšieho MZ, pre mňa to nie je problém, skôr pre 
nich 

 
PaedDr. Repaský – chápem logiku p. Kravecovej, aj logiku vašu chápem, ale mám takú 
rečnícku otázku,  že čo mám teraz robiť,  keď   vtedy  minulé volebné obdobie  som  hlasoval 
proti tomu,  aby boli  MZ raz za dva mesiace? je to principiálne to isté 
 
PaedDr. Majerský – sloboda svedomia 
 
MVDr. Drahomirecký -  meníme názory, s odstupom času zisťujem a prikláňam sa  k tomu, 
nech je raz za dva mesiace, veď vyskúšajme, 

- sľubujem si, že budeme stručnejší, a skvalitní sa to  
 
Mgr. Babej V. -  som za dvojmesačnú periodicitu, pracovníci budú mať viac času, 

- ale prosím, aby sme mali  aj skôr  doručené materiály,  lebo  potom sme v časovej 
tiesni s naštudovaním materiálov 

 
Ing. Vilkovský – ja vám znovu pripomínam,  že presne  toto  zdôvodnenie bolo roky rokúce, 
že zamestnanci budú mať viacej času na spracovanie materiálov, čiže   nikde sme sa ďalej 
neposunuli , len sme sa posunuli k tomu, že zas ideme na ten istý systém,  ja som veľmi rád, 
že teraz uvidíme tie rozpoltené osobnosti pri tom hlasovaní, že predtým tak, a teraz tak, Ľubo 
to presne vravel 
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PaedDr. Majerský – vysvetlím, teraz sú posilnené kompetencie, že nejde všetko do MR a do 
MZ,  ja podpíšem niektoré veci priamo 
 
Ing. Vilkovský – ja s tým problém nemám 
 
MVDr. Drahomirecký – ešte sa môžeme posunúť silno dopredu, pokiaľ zredukujeme čas na 
diskusiu a na faktické poznámky, diskusia 3 minúty, faktická 1 minúta 
 
PaedDr. Majerský -  to by sme museli vstúpiť do rokovacieho poriadku a zmeniť to tam,  

- ale dobre budeme  o tom uvažovať 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu:   Plán práce MR a MZ na rok 2016 – poslanecký návrh 

Hl. za  2 proti  1   zdr  11   =      n e s c h v á l e n é  
MZ neschvaľuje poslanecký návrh  poslankyne Anny Kravecovej – aby plán práce MR a MZ 
ostal nezmenený, odmena tiež nezmenená, lebo každý mesiac je množstvo problémov, ktoré 
je potrebné promptne riešiť. 
T : ihneď                Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                   PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 33 
K bodu:  Plán práce MR a MZ na rok 2016 

Hl. za  14 proti  0   zdr  1 
MZ  berie na vedomie informáciu o pláne práce MR a MZ na rok 2016 podľa predloženého 
návrhu. 
T : ihneď                Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                   PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 34 
K bodu:  Zmena rokovacieho poriadku MZ v Levoči 

Hl. za  14 proti  0   zdr  2 
MZ schvaľuje v súlade  s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovením § 17 ods. 1 prvá veta 
rokovacieho  poriadku dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku  Mestského zastupiteľstva 
v Levoči s účinnosťou od 1. 2. 2016 podľa predloženého návrhu.          
 T : ihneď        Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
UZNESENIE č. 35 
K bodu:  Zásady odmeňovania poslancov 

Hl. za  13 proti  0   zdr  2 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zásady odmeňovania poslancov Mestského   
zastupiteľstva v Levoči a členov stálych komisií  mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú 
poslancami, s účinnosťou od 1. 2. 2016 podľa predloženého návrhu.  
T : ihneď                 Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                  PhDr. Mgr.  Cvoliga 
 

21.   Dodatok č. 1 k Cenníku TS ML 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Minďaš – stala sa chyba v cenníku, omylom je tam napísané pre školy  1 euro na 
hodinu, má byť 0,50 eur na hodinu 
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PaedDr. Majerský -  boli prázdniny, tak  nedošlo k žiadnym újmam  

- ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Dodatok č.1 Cenníka Technických  služieb mesta Levoča 

Hl. za  15 proti  0   zdr  0 
 
MZ schvaľuje Dodatok č.1 Cenníka Technických   služieb mesta Levoča  s účinnosťou od 
22.1.2016. 
T:  ihneď       Z:  Mgr. Minďaš 
 

22.   Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2015  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Mgr. Rusnáčiková – obdržali ste správu  v pondelok, správa obsahuje plnenie stálych úloh 
a úloh z plánu, za prvý polrok bola  správa prerokovaná  na júnovom MZ, 

- bola vykonaná kontrola  daní a poplatkov,  na úseku školstva,  výberové konanie na 
riaditeľa ZŠ Francisciho, hospodárenie v Stavebnej prevádzkarni, plus je tam 
informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov  

 
PaedDr. Repaský -  ako dopadla kontrola  na školách, keďže som v komisii školskej 
 
Mgr. Rusnáčiková -  na budúci týždeň prejdem po školách s výsledkami,  

- kontrola nebola zameraná na čerpanie rozpočtu, ale na efektívnosť, hospodárnosť 
riadenia, to čo bolo vlastne  prerokovávane  aj dneska v súvislosti s VZN,  stav je taký, 
že na zabezpečenie prevádzky sú mizivé zdroje v školách, 

- metodicky boli školy usmernené, vyskytli sa nedostatky  napr. na úseku verejného 
obstarávania, povinné zverejňovanie, ale tak neboli to nedostatky závažného druhu 
a v roku 2015 prijatím  nových schém, metód, schvaľovaním a prípravy VZN-iek sa 
táto  situácia priamo riešila 

 
JUDr. Budziňáková – ja som sa snažila  podrobne prečítať túto správu,   mne sa zdá, že si 
robila  aj kontrolu   na II. ZŠ  vo vzťahu na súkromnú školu, podmienky fungovania 
 
Mgr. Rusnáčiková – nie, súkromnú školu nie,  
- na   II. ZŠ som robila kontrolu to čo bolo  na základe podaní v r. 2014 
 
JUDr. Budziňáková – dobre, a ešte  musím povedať, že je tu  jedno dosť vážne konštatovanie,  
ohľadom Stavebnej prevádzkarne, posledná veta „...čo znamená určité uistenie o možnom 
cielenom dlhodobom, podotýkam dlhodobom tunelovaní spoločnosti“, 

- funguje tam dozorná rada, neviem teda, je tam naozaj 
 
Mgr. Rusnáčiková  -  to je moje stanovisko,  to že neboli prednesené MZ žiadne správy 
z kontroly dozornej rady, a ani auditor, nebola tam vykonaná žiadna kontrolná činnosť iným 
orgánom na vedenie účtovníctva, tak to je konštatovanie výsledkov z kontroly, 

- nízka produktivita práce, vysoké materiálové náklady, 
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JUDr. Budziňáková  – porušenia na úseku účtovania je jedna vec, a tunelovanie je úplne 
druhá, teda niečo iné, a ja si myslím, že by sme nemali  teraz len tak sa tváriť, že  to tu je 
napísané, neviem... 
 
Mgr.  Rusnáčiková -  ja si myslím, že problém v Stavebnej prevádzkarni bol  niekoľkokrát 
predložený MZ, a vzhľadom na zmenu  legislatívy je potrebné sa hospodárením  tejto 
obchodnej spoločnosti vážne zaoberať,  

- pretože obchodná spoločnosť nezveľaďuje majetok mesta 
 
JUDr. Budziňáková  – len stále to slovíčko „tunelovanie“ dlhodobé tunelovanie,  

- lebo hospodárenie, alebo zlé hospodárenie ešte nemusí byť trestným  činom, 
tunelovanie už    trestným činom je 

 
Mgr.  Rusnáčiková – zvažovala som,  pretože tento podnet bol daný kontrolórovi na základe 
požiadavky  členov dozornej rady, čiže zvažovala som,  či  tieto výsledky uverejním,  lebo oni 
sú zverejnené aj na stránke mesta 
 
JUDr. Budziňáková – no práve preto, lebo  ja by som očakávala nejaký návrh riešenia, ty 
môžeš dať návrh opatrení, lebo keď sa má niekto opýta na to? 
 
Mgr. Rusnáčiková – ale ja nie som členom dozornej rady 
 
JUDr. Budziňáková  - lebo niekto ma zastaví, povie, že čítal som to, a povie mi, že  a to vy 
poslanci len tak  vezmete na vedomie ? a že sme to vôbec neriešili? ako sa  máme my 
k takejto vete postaviť pred očami verejnosti? 
 
Mgr. Rusnáčiková –  toto stanovisko bolo predložené členom dozornej rady,  

- v iných mestách to funguje tak, že dozorné rady sú tým odborným orgánom, a vždy 
hlavný kontrolór k záverečnému hospodáreniu  dáva aj správu z kontroly  v obchodnej 
spoločnosti,  Poprad to tak realizuje už roky,  

- ja nemôžem ukladať úlohy poslancom, alebo vedeniu mesta, čo sa týka  vzťahu  k 
obchodnej spoločnosti, nemám na to oprávnenie 

 
JUDr. Budziňáková  – ale ak máš podozrenie z trestnej činnosti, tak si povinná  podať trestné 
oznámenie 
 
Ing. Vilkovský – musím povedať,  že odborne  tiež nie som stotožnený so závermi čo sa týka 
Stavebnej prevádzkarne,  ktoré sú tam uvedené, lebo pokiaľ je to tak,  ako je tam napísané, to 
znamená, že dozorná rada si neplnila svoju funkciu,  pokiaľ je to tak,  tak treba nám všetkým 
ako tu sedíme to riešiť, pozor na to, a pokiaľ to tak nie je, tak aj my ako kolektívny orgán 
máme určitú zodpovednosť,  

- musím povedať, že v tejto časti správy hlavného kontrolóra  sa plne stotožňujem 
s JUDr. Budziňákovou, že  buď je to čierne, alebo je to biele, sivé  medzi tým nemôže 
existovať,  

- ale keď je to čierne tak musím konštatovať, že dozorná rada si neplnila svoje 
povinnosti, predsa je to obchodná spoločnosť, my keď ako mesto zriadime obchodnú 
spoločnosť, delegujeme tam  zástupcu valného zhromaždenia, zástupcov dozornej 
rady,  tak adekvátne majú na sebe a svojich  ramenách aj určitý podiel zodpovednosti , 
to je moje konštatovanie k tejto veci, 
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- ja sa vrátim  ešte  k časti správy, čo sa týka výberového konania na II. ZŠ,  tam mám 
tiež iný názor ako je  konštatované hlavnou kontrolórkou, ale toto už  nebudem viac 
rozpitvávať, 

- správu som čítal podrobne,  
- sme sa tu bavili, že či posielať materiály  elektronicky, ja  by som bol kľudne za  

elektronicky, lebo si to podrobnejšie prečítam ako  na papieri, to musím povedať 
pravdu, možno že niektorí kolegovia  v elektronickej forme si to tak nevšimnú, ale ja 
som si  všimol, 

-  čiže treba nám tu všetkým devätnástim  poslancom, k tomu dať jasné  stanovisko, 
buď, alebo 

 
Mgr. Rusnáčiková – ale dozorná rada zasadala 
 
PhDr. Vira – vzhľadom k tomu, že som členom DR ako aj ostatní členovia, zúčastňovali sme 
sa pravidelne týchto zasadnutí v rámci  dozornej rady počas niekoľkých rokov, a môžem 
povedať  a konštatovať, a  to mi musia dať za pravdu,  že sme nenachádzali tam žiadne  
nejaké tunelovanie,  alebo  nejaké zavádzajúce informácie čo sa týka  financií, vždy sme 
konštatovali, že aj mesto sa bude snažiť, aj budú sa vyhľadávať aktivity pre Stavebnú 
prevádzkareň,    

- bol by som rád,  keby ma podporil aj dr. Cvoliga v tejto oblasti,  
- nikdy som sa nestretol s tým, aby bolo vyslovené  tunelovanie  Stavebnej 

prevádzkarne, fakt nie 
 
Mgr. Rusnáčiková  – na strane 30 správy z kontroly, dr. Budziňáková, je spojené slovíčko 
„tunelovanie“  s personálne prepojenými osobami, čiže v nadväznosti  na zdroje 
z Katasterportálu,  kde manažment firmy je vlastníkom, alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, 
ktoré  súbežne  obstarávala aj Stavebná prevádzkareň, alebo dokonca niektorí manažéri firmy 
majú živnostenské oprávnenia na totožnú činnosť,   tak v tejto súvislosti je  určité uistenie 
o možnom  tunelovaní spoločnosti, len vo vzťahu k týmto osobám, 

- a mesto ako jediný  spoločník, je povinné sa zaoberať situáciou  v tejto spoločnosti 
a prijať opatrenia na  vykrytie strát, zveľaďovanie majetku firmy, alebo je nevyhnutné  
takúto spoločnosť buď ozdraviť, venovať sa jej, alebo ju odpredať alebo  zlikvidovať, 
čiže toto sú závery  z kontroly 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga -  tiež samozrejme sa pridávam ako člen  dozornej rady  na stranu dr. 
Viru, 

- možno momentálne  tu dochádza k tomu, že bol použitý termín „tunelovanie“ a to 
máme spojené všeobecne s nejakou  defraudáciou majetku, čiže  nejakou krádežou 
atď.,  a to  samozrejme  dozorná rada nikdy nekonštatovala,  

- keď si prečítate  podrobne správu, obsah tej správy,  vychádza, že to je už dlhodobý 
problém, ešte keď ste pán Vilkovský bol 8 rokov Valným zhromaždením tejto 
spoločnosti, teda viete,  že v rámci hospodárenia dochádza k ponižovaniu  základného 
imania, ale tento trend je  dlhodobý, 

- tá spoločnosť  prechádza rôznymi periódami, treba si  pozrieť aj aké sú kompetencie 
dozornej rady v tejto  spoločnosti,  tie si  dozorná rada plní, tam neboli konštatované 
porušenia , 

- ale čo je závažnejšie, tak to je hospodárska činnosť  spoločnosti, ale môžem 
konštatovať, že za posledné roky naozaj  sa snaží, dochádza k navyšovaniu zákazkovej 
činnosti, ale tento problém ktorý je, je že táto spoločnosť už dlhodobo neinvestovala, 
nie je rentabilná, nemá taký vozový park ako by  stavebná firma mala mať,  a následne 
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všetky zákazky, ktoré má, si musí objednávať v subdodávkach,  a tam dochádza 
k ponižovaniu hodnoty  určitých zákazok a marže  pre mesto, 

- na druhej strane je tu aj to, že jednak  je tam zamestnaných x zamestnancov, títo ľudia 
majú prácu,   podávajú určitý výkon,  a nie je to záležitosť dozornej rady,  ale je to na 
Valnom zhromaždení a MZ ako zriaďovateľ tejto obchodnej spoločnosti,   aby na 
základe hospodárskych výsledkov  pri  predkladanom záverečnom účte v máji  
rozhodlo ako ďalej s touto obchodnou  spoločnosťou, 

- obchodná spoločnosť  v r. 2014  vykázala účtovnú stratu, tým že zapojila odpisovanie,  
ale v  r. 2015  podľa avízovaných informácii by  táto strata mala byť  vyrovnaná, 

- tiež sa ohradzujem voči tomu, aby to bolo chápané, že si dozorná rada  na úseku 
kontrolingu  neplnila svoje povinnosti , dozorná rada  sa schádza pravidelne  tak ako 
má a plní si podľa platného Štatútu svoje povinnosti, momentálne je už  ale na pretrase 
vykonať určité zmeny kompetencii  v rámci konateľ – riaditeľ – dozorná rada  - valné 
zhromaždenie, ale toto bude až  následne,  po príprave  vedením mesta predložené na 
rokovanie MZ  ako zriadovateľa tejto obchodnej spoločnosti 

 
Ing. Vilkovský  – vidíte,  znovu sme u toho problému, ako to tu bolo, že treba obmedziť 
právomoci konateľa, jednoducho  právomoci sú dané obchodným zákonníkom, neviem ako 
chcete vy v MZ  obmedziť právomoci konateľa,  keď už raz mesto založilo obchodnú 
spoločnosť ,  sú tam určité povinnosti, 

- ale  po druhé,  nie som presvedčený, že zníženie základného imania, za ktoré ste tu   
páni poslanci zahlasovali minule,  že to  je zbavenie sa záväzku  resp. pohľadávky,  
tých 30 tis. eur, 

- nebudem vám vstupovať do svedomia, ale rozmýšľajte,  zníženie základného imania 
ešte neznamená,  že sme sa zbavili pohľadávky alebo záväzku 

 
MVDr. Drahomirecký  -  ja sa vyjadrujem podobne ako dr. Vira, tiež som v dozornej rade,  
tiež chodím na sedenia, materiály  ktoré nám dajú prečítame, opýtame sa, všetko sedí, takže  
nechápem ja ako laik, ako veterinár,  hoci som v DR , ale absolútne si nie som vedomý, že 
ako člen  dozornej rady  sme  niečo zanedbali, alebo si nevšimli,  alebo sme nebodaj 
napomáhali  v nekalej činnosti v tejto firme,  

- takže treba  konkrétne povedať kde sa stala chyba, či nesieme zodpovednosť, pretože 
ja absolútne nie som si vedomý,   že sme  niečo prehliadli, alebo zanedbali, 

- a keď celkom, kľudne môžete nominovať nového člena, ja rád sa toho vzdám,  
- ale ešte raz  neviem, kde  by mohlo ísť o nejaký „tunel“ 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ja  odporúčam podrobne si prečítať str. 27 správy, stále ten obsah 
a zmysel  týchto slov  hlavnej kontrolórky  hovorí o odpisovaní a znižovaní  hodnoty majetku 
spoločnosti , a to je záležitosť vlastníka ako mesta, to nie je kompetencia  dozornej rady,  

- reagujem ešte na Ing. Vilkovského k tomu  zníženiu základného imania,   
- základné imanie  nebolo  návrhom na schvaľovanie  MZ, aby došlo primárne  

k zníženiu základného imania,  ale momentálne sa to javilo ako jediný možný spôsob 
na vysporiadanie si záväzku voči svojej  vlastnej obchodnej spoločnosti, 

- tento záväzok bol zdedený z minula,  Vy ako Valné zhromaždenie -  štatutár mesta, 
nebol tento záväzok riešený  z Vášho pôsobenia, tento záväzok bol po lehote 
splatnosti, ja si neviem predstaviť, žeby  objednávateľ mal takýto dlhý záväzok po 
lehote splatnosti,  a  ako sa správa vlastný spoločník voči vlastnej  obchodnej 
spoločnosti,  

- v tejto chvíli mesto buď by našlo  30 tis. eur a tento záväzok by vyrovnalo, alebo  
jednoducho  pristúpilo k tejto variante, je to v práve vlastníka , 
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- chcem ubezpečiť poslancov, že nič absurdné  a hrozné sa voči obchodnej spoločnosti 
nestalo 

 
p. Kravecová – ja len  k tomu, že v Levoči nemajú ľudia možnosť zamestnania, a keďže tam 
najmenej  20 zamestnancov je, takže  by   nám malo záležať na tom, aby tu obchodnú  
spoločnosť sme ozdravili a  prispeli k tomu, aby ten vozový park sa tam vylepšil, 

- a keď máme rozpočet na auto, na políciu, na TS, tak myslím, že by nám malo záležať 
aj na  tej obchodnej spoločnosti, a vybaviť to tak, aby tie zákazky mohli  vykonávať 
nielen v Levoči ale aj v okolí,  aby tí ľudia neprišli o robotu 

 
p. Čurila –  ja zo svojho pohľadu musím,  skúste sa živiť sami, skúste podnikať,   a k tomu 
v Levoči, a zvlášť ešte stavebníctvo, a pri  dnešnej legislatíve,  

- toto je téma, ktorá už dlhodobo  je problém aj pre nás, aj pre MZ aj pre mesto, 
vyriešme to nejakým spôsobom , urobme ponuku - a nech si  to privatizujú ,  

- lebo nie  som stotožnený s tým, že je to celkom objektívne, či je to naša  obchodná 
spoločnosť,  či každá stavebná firma,  ktorá tu pôsobí,  tak sa doslova trápi,   

- ja si myslím,  že tam cesta je, hľadajme, tá privatizácia, ponúknuť tým ľuďom čo tam 
robia a ukončme to,  

- v dnešnej dobe podnikať a v stavebníctve, vyrobiť si na výplaty, plniť všetky záväzky 
voči štátu, pri dnešnej legislatíve, ktorá nepustí, je tam zákon,  

- tá cesta je -  vytvoriť im podmienky, aby sa postavili na vlastné nohy, zbaviť sa toho 
 
PaedDr. Repaský – už vtedy som spomínal, keď sme schvaľovali to zníženie základného 
imania,  aby sme si -  mesto, vedenie postavili  dosť zásadnú otázku, že čo chceme,  a urobiť 
jedno rozhodnutie,  alebo  tak ako TS sme pozviechali,  podmienky sme vytvorili a teraz 
máme aj ovocie z toho, tak aj  v tomto prípade rovnako pristupovať 
 
Ing. Babej J.  –  Ľubo, príspevková organizácia  je niečo iné a samostatná  eseročka  je tiež 
iné, nalievať peniaze   

- hovorili sme veď dávajme im robotu, obchádzajme verejné obstarávania, lebo šak to je 
naša firma,  

- ale  pozrime sa napr. na ten cykloturistický chodník ako je urobený, ich práca,  padá 
tam cesta, padá chodník, nekvalita,  a keby to robila nejaká iná firma,  tak  si 
uplatníme v rámci záruky opravy, teraz je to mestská firma – a  máme na to, aby nám 
to opravili?   

- Viem, že kvalita práce vo viacerých prípadoch  u tejto firmy bola nižšia, je problém 
vymáhať záruky, šak to sú naši ľudia,  ale iné mestské firmy – to nie sú Levočania?  

- teraz my máme privilegovať 16-17 ľudí zato, že to je mestská firma?  a ostatí, ktorí 
pracujú tiež v Levoči v iných  stavebných firmách  tí čo?  

- je to zvrátené celé, 
- treba  sa tomu venovať, sú tu závady v účtovníctve, dozorná rada by sa  tým mala 

zaoberať,  
- bol urobený minulého roku audit? 

 
Mgr. Rusnáčiková  - nie, od r. 2010 nebol vykonaný audit 
 
Ing. Babej J. – čiže  dozorná rada  vy nie ste ekonómovia, treba odborný  audit dať urobiť, tu 
v tej správe  sú uvedené aj rôzne ekonomické  veci, 

- ale už dávno  boli tu závažné chyby v tejto spoločnosti, nechcem ďalej  hovoriť 
a vracať sa k tej minulosti, 
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- navyše  keď je konštatované, že  nejakí vedúci majú  ešte inú živnosť  v podobnom 
odbore, tak je to minimálne podozrivé,  

- podľa mňa by sa vylučovalo , aby mal živnosť v rovnakom odbore,  
- doporučujem  dozornej rade preveriť to , či sa to dá napraviť, my ako poslanci 

nemôžme robiť závery 
 
Ing. Vilkovský  – nedá mi,  pán poslanec som počul,  že si samostatne činná osoba,  si 
presvedčený o tom, že máš v účtovníctve všetko v poriadku? na  stotisíc percent? nikto z nás 
to nemôže povedať, že má na stotisíc percent všetko v poriadku,  

- treba sa s tým vysporiadať, ale netreba robiť teraz unáhlené  závery,  zato  že 
v účtovníctve sú problémy, žiaden podnikateľ nemôže povedať, že má všetko 
v poriadku,  a to,  že sú tam nedostatky ja chápem, a toto dávam za pravdu aj dozornej 
rade,  že nie sú odborne zdatní,  aby skúmali  účtovníctvo  organizácie, ale nemôžme 
tiež tu povedať, že bol tam účtovný  humbuk,  

- tak potom mali sme požiadať Finančnú správu,  aby tam urobila kontrolu  keď sa vám 
nezdá, keďže je to obchodná spoločnosť nato má  právo  Finančná správa, a tá dá 
výsledok, že či bolo porušené, či nebolo porušené  

 
p. Kravecová  -  ja len k tej podnikateľskej činnosti ešte,  že aj tu na úrade  sú vedúci 
pracovníci, ktorí majú  podobnú podnikateľskú činnosť, potom by sme museli všetkým zrušiť 
 
Ing. Babej J. -  ja som povedal,  že ak sú konštatované nejaké  nedostatky, je to výzva pre 
dozornú radu,  a volať Finančnú kontrolu na vlastnú firmu, to je choré, tak aby sa tam len 
urobil audit a s výsledkami, aby sa zapodievala dozorná rada 
 
PhDr. Vira – nie je dané zákonom, aby každý rok auditor robil audit 
 
Mgr. Babej V. –  aby sme tu neprešli do nejakých invektív, treba stanoviť nejaký termín  
dokedy pripraví vedenie mesta s dozornou radou a s konateľom spoločnosti  nejaké kroky, 
a výsledok ako chceme ďalej pokračovať, nechajme si mesiac - dva, a povedzme si v marci čo 
s tou spoločnosťou chceme ďalej robiť  
 
MVDr. Drahomirecký -  my ako členovia dozornej rady,  nám neprináleží ísť na živnostenský 
úrad a skúmať  či zamestnanci Stavebnej prevádzkarne  majú ešte nejaké biznisy,  či ešte dačo 
podnikajú, toto hádam nechcete od dozornej rady, aby som zisťoval čo robia predstavitelia 
firmy vo svojom voľnom čase, 

- dozorná rada je na to, že nám ukážu seriózne papiere, že si prezrieme, povieme dobre, 
alebo tu je chyba toto opraviť 

 
PaedDr. Majerský – jedno slovíčko  -  akú vášnivú diskusiu rozpútalo,  niekedy musíme preto 
vážiť slová, 

- ja by som chcel jednu  vec, aby sme sa aj po týchto vášnivých debatách rozišli  
v pokoji 

 
Mgr. Rusnáčiková – veľmi som zvažovala či  túto správu posuniem poslancom alebo nie, 
pretože  nevyplývala mi táto povinnosť, ale považujem si za povinnosť upozorniť, že táto 
spoločnosť  je zriadená za účelom podnikania, mesto  opakovanie  niekoľkokrát navyšovalo 
základné imanie,  ktoré je evidované v hodnote 146 tis. eur,  vlastné obchodné imanie  je 128 
tis.eur , táto spoločnosť  zašantročuje majetok mesta,  znižuje majetok mesta, proste nie je  
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prínosom pre mesto,   a treba fakt seriózne sa zaoberať jej  ďalšou prospešnosťou pre mesto, 
buď do nej naliať peniaze,  ozdraviť ju, alebo  riešiť daný stav, 

- vedela som, že  to vyvolá diskusiu 
 
PaedDr. Majerský – ak sa už nikto nehlási, dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu:  Súhrnná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015 

Hl. za  10 proti  0   zdr  3 
MZ berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015. 
T: ihneď       Z: Mgr. Rusnáčiková 
 

23.   Interpelácie  
 
Ing. Babej J. -  len taký poznatok od mojej dcéry, prišla ku nim do školy nejaká návšteva 
z USA a prišli s vodiacim psom,  a tu u nás bol s tým problém, s týmto vodiacim psom ich 
nechceli pustiť ani do Kostola, ani do múzeí, tak mám takú prosbu, či by sme v tejto veci 
nemohli ako mesto, alebo cez komisiu CR osloviť tieto  inštitúcie 
 
PhDr. Vira – preto sa hovorí, že je to vodiaci pes, že vodí toho nevidiaceho všade, tak 
nevidím problém, že by ich niekde nemali pustiť, je to tak dané 
 
PaedDr. Majerský - zrejme duchovní reagujú podľa liturgických pravidiel, a tam treba tiež 
nejakú  formu vhodnej komunikácie 
 

24.   Záver 
Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 

a ukončil 17. zasadnutie MZ.   
 

   
 


