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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  13. júna 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 
 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta PaedDr. Majerský privítal prítomných poslancov a otvoril   28. 
zasadnutie MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť a ospravedlnil  neprítomnosť 
poslanca MVDr. Drahomireckého. Navrhol členov návrhovej  komisie, overovateľov 
zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky a dal 
hlasovať. 
 

UZNESENIE č. 1 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 12 proti  0 zdr2   nehl. 1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Lorko, Pavol Rosina, PhDr. Mgr. Jozef 
Cvoliga. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
    
UZNESENIE č. 2 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice:  Miroslav Dunčko, Miroslav Čurilla. 
T: ihneď         Z: PaedDr. Majerský, PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ . 
 T: ihneď         Z:  PaedDr. Majerský, PhD. 
 

1. Investičný zámer spoločnosti Helske s.r.o. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Mgr. Drahomirecký – záujem o realizáciu investičného zámeru prejavila spol. Helske s.r.o., 
ktorá je dcérskou spoločnosťou  organizácie so sídlom v Londýne,  ide o spoločnosť, ktorá sa 
zaoberá výrobou a spracovaním výrobkov .....spol. má zámer v Levoči vybudovať  
produktpark, plánuje vyrábať stavebný materiál, pôjde o sadrokartónové panely a špeciálne 
omietky a zmesy, na tento účel požiadala  spol. o nájom pozemkov v areáli  HPZ JUH, na 
týchto pozemkoch by mali vybudovať výrobné haly a administratívnu budovu a ďalšiu 
potrebnú infraštruktúru, výška investície  tohto projektu by mala predstavovať cca 14 mil. eur, 
súčasťou  bude  aj vývojové centrum, spol. plánuje vytvoriť v Levoči 120 pracovných miest, 
prvé pracovné miesta by mali vzniknúť už v II. polroku 2017,  

- V súčastnosti jediným nájomcom v HPZ je firma Levotec, zaoberá sa výrobou 
oceľových konštrukcií, 

- Pripravili sme tri návrhy na uznesenie, ide o nájom pozemkov, investičná dohoda, 
zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

 
JUDr. Papcun – zmluvný rámec  je v troch  častiach,  je to investičná dohoda, nájomná 
zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, 

- Investičná  dohoda upravuje počet miest, dobu udržateľnosti  tých miest  čo je pre nás 
najpodstatnejšie, je na 20 rokov, 

- Nájomná zmluva rieši samotný nájom pozemkov kde bude závod vybudovaný, 
stanovili sme cenu 0,60 eur/m2/rok v súlade so zásadami hospodárenia mesta, je na 
dobu neurčitú avšak najmenej do r. 2033, to je doba  nášho záväzku v zmysle NFP, po 
uplynutí tejto doby  až má právo požiadať mesto o uzavretie kúpnej zmluvy na tieto 
pozemky pod stavbami, musí ich  odkúpiť podľa znaleckého posudku, za trhovú cenu, 
nebude tam započítaný nájom ani odpisy, ani  zhodnotenie predmetu nájmu 

- Touto investíciou sa spol. zaväzuje  vo svojom závode zamestnať 120 pracovných 
miest, ktoré budú  miestami v pracovnom pomere v zmysle zákonníka práce, tento 
počet a štruktúru zamestnania sa zaväzuje udržať  do r. 2033 čo je záväzok mesta, 
merateľný ukazovateľ v zmysle zmluvy o NFP 

 
PaedDr. Majerský, PhD. – ďakujem, a teraz odovzdávam slovo  zástupcom spol.Helske,  
Matej Rusnák,  konateľ spol., ďalej Ing. Fehér, p. Harabin, p. Karchňák 
 
p. Rusnák – ďakujem za možnosť predstaviť našu spoločnosť, naša spoločnosť pôsobí 
v regióne od r. 2013, od r. 2014 sme v meste SNV,  v týchto priestoroch  vyrábame zmesy 
a predávame ich, chceme rozšíriť naše výrobné kapacity, hľadali sme alternatívu,  máme nové 
produkty, chceme rozšíriť firmu,  nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale rozhodli sme sa prísť 
do Levoče, v tomto čase prebieha už archeologický výskum predmetných pozemkov, výrobné 
haly musia byť skolaudované v určených termínoch,  naše výrobky budú prezentované na 
výstave v Paríži, toho času zamestnávame 34 zamestnancov 
 
p. Harabin–prebehla vizuálna prezentácia zámeru vybudovania závodu, 

- v SNV  máme obmedzené priestory rozmerovo, preto sme sa rozhodli ísť do Levoče, 
- celé  to bude financované z vlastných zdrojov 

 
Ing. Fehér – ako bolo spomínané budú tu dve výrobné haly,  v jednej  sa budú vyrábať  
sadrokartónové dosky a v druhej  omietkové zmesy a iné produkty,  momentálne prebieha 
výber  dodávateľa technológii,   budeme tu mať aj vývojové centrum, spolupracujeme 
s Technickou univerzitou v KE, je to náročná  technológia, ide o kvalitné výrobky, majú 
pridanú hodnotu 
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PaedDr. Majerský, PhD. – ďakujeme za informácie, otváram diskusiu ak máte otázky 
 
MUDr. Papcun –  mňa zaujíma ekológia,  hlavne  chemické vplyvy,  hlučnosť, prašnosť, tieto 
veci 
 
p. Karchňák – požiadavky na bezpečnosť či už v práci, alebo na enviromentálne prostredie sú 
posudzované, a nepredstavujú nejaké riziko tieto výrobky, celá hala bude navrhovaná tak, aby  
neohrozila životné prostredie 
 
JUDr. Budziňáková – aké budú kvalifikačné predpoklady na zamestnancov, a aké budú platy? 
 
Ing. Fehér – čo sa týka kvalifikácie, firma chce  vyrábať vysoko kvalitné produkty, to si 
vyžaduje kvalitných zamestnancov, pripravuje sa plán spolu s našim manažérom, na základe 
našich skúsenosti, prognózy,  

- technické školy pretože bavíme sa o výrobe, inovujeme, nová receptúra, nové výrobky 
 
p. Rosina – momentálne vyrábate omietkové zmesy, a tie sadrokartóny bude sa robiť alebo už 
sa robia? 
 
Ing. Fehér -  vyrábame zmesy v SNV, a tie dosky sa budú vyrábať v Levoči, budú nové haly, 
je to súbeh veci, chceme aby stavba hál prebehla úspešne do konca roka 2017, a paralelne 
prebieha výber dodávateľa na technológiu 
 
p. Rosina -  tá zamestnanosť bude spolu 120 celkovo alebo nových  miest 120? A ešte že 
s kým obchodujete? 
 
Ing. Fehér -  nových 120 bude,  väčšinou so zahraničím 
 
p. Dunčko – sa chcem opýtať či v SNV skončíte a presťahujete to celé do Levoče? A vy máte 
sídlo v Londýne? Pracovníci budú na živnosti? 
 
p. Rusnák -  áno, sídlo je v Londýne,  

- hovoríme o trvalom pracovnom pomere, 
- áno, celé to chceme  presunúť do Levoče 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – zaujíma nás forma financovania, pretože boli informácie v časopise 
Trend kde bola  táto spol.  spochybnená, tak či viete odkryť formu financovania tejto 
investície, keďže prvotná  fáza  bude cca 14 mil. eur 
 
p. Rusnák – my sme na ich otázky odpovedali, poslali sme tlačovú správu, 

- údaje môžete nájsť na FINstate, sú to verejne dostupné informácie, 
- túto investíciu budeme z vlastných zdrojov vykrývať 

 
MUDr. Ščurka -  výroba sadrokartónov, je to istá enviromentálna záťaž, energetická 
náročnosť,  ako budete riešiť skladovanie, logistiku, či sami alebo subdodávateľmi, je to 
náročné  na skladovanie 
 
Ing. Fehér – logistiku sami si budeme riešiť,  simulovali sme si ako by to malo byť na vstupe 
a potom  na výstupe hotových produktov, akonáhle bude vyrobené, denne budú expedované, 
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technológia  bude veľmi sofistikovaná, úplne minimálne odpady, všetky odpady sú ešte ďalej  
spracovávané 
 
MUDr. Ščurka -  je to náročnosť na vodu, na el.energiu 
 
Ing. Fehér -  enviromentálne aspekty, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť zdravia, dnes 
už nie sú na trhu  zastaralé technológie, vplyv na emisie bude minimálny úplne 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – dávam slovo občanovi mesta, p. Trnka nech sa páči 
 
p. Trnka -  bolo tu spomínané, že zamestnáte 120 ľudí,  zaujíma ma koľko z nich bude  
priamo z Levoče ? a či  uvažujete o tom, že by sa tam mohli zamestnať aj handicapovaní  
občania, či to bude možné? 
 
Ing. Fehér -  naše oddelenie  pripravuje plán prijímania zamestnancov, požiadavky na 
kvalifikácie ľudí ,  či to budú ľudia z Levoče alebo okolitých miest to sa ešte nevie,  
zvažujeme aj možnosti zamestnať handicapovaných občanov 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga–ešte pár informácii na pripomenutie, chcem pripomenúť občanom mesta, 
že máme tu záväzok vo výške 8,3 mil. eur na HPZ, v týchto chvíľach už musíme splňať  
nejaké počty v rámci zamestnanosti,  

- rokujeme s investormi, rokujeme s viacerými, je to vždy ťažká práca, sme extrémne 
znevýhodnení voči  Vláde SR, my  musíme sa správať trhovo, nemôžme porušiť 
štátnu pomoc, sme tým vo veľkej nevýhode,  

- stále budem pripomínať, že mestá a obce nemajú čo riešiť prísun investorov do danej 
lokality, nie je to originálna kompetencia, nemá na to kapacity, bohužiaľ my to máme, 
musíme sa s tým popasovať,  

- v rámci manažmentu musíme dbať na to, že keď prichádza nejaký investor ktorý nám 
deklaruje určitý počet miest napr. 100, my to musíme odmietnuť, lebo náš záväzok 
nám trvá  a to je 500 miest, to sú limity ktoré nás extrémne limitujú, 

- my ten park nemôžeme odpredať,  a  nájsť investora, ktorý je ochotný ísť do  
nájomného vzťahu na 20 rokov je veľký problém 

- trend je kúpiť si pozemok, prípadne prísť už do jestvujúcej haly, keby sme mali 
vybudované haly, bolo by to ľahšie, 

- máme už jestvujúceho zamestnávateľa v hale M4 firmu Levotec, podarilo sa nám 
udržať tohto  nájomcu, lebo oni zvažovali rôzne alternatívy,  potrebujú si vybudovať 
ďalšie kapacity, dodatkovali sme im zmluvu, aj  na MZ 22.6. im ideme  schvaľovať 
rozšírenie priestorov nájmu, 

- všetci máme snahu  obsadiť HPZ 
 
p. Čurilla – súhlasím s tým čo povedal zástupca, ale ja až za také výhodné  nepokladám, vadí 
mi v nájomnej zmluve ten záväzok, že mesto bude robiť správu parku, tí nájomcovia by sa 
mali na správe podieľať, k tomu mám výhradu 
 
MUDr. Papcun – ak predáme im tieto pozemky, ostane potom ešte  plocha aj pre iných? 

- A ešte otázka na zástupcov , či budú vaši zamestnanci používať aj nejaké respirátory? 
 
PaedDr. Majerský, PhDr. -  ostane ešte  
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Ing. Fehér -   čo sa týka prašnosti, naša požiadavka  na výrobu technológie je, aby neprišlo 
k ohrozeniu zdravia človeka, chceme pripraviť prevádzku tak, aby  tam nebola  významná 
prašnosť 
 
MUDr. Ščurka – je to vaše know-how?  Momentálne robíte koho technológiu ? 
 
p. Karchňák - naše zmesy, sú to jednoúčelové  zariadenia, ktoré boli navrhnuté v spojitosti 
s produktom, čo sa týka sadrokartónu sa bavíme o niečom čo budeme sami navrhovať, 
orientujeme sa na firmy, ktoré robia tieto technológie na kľúč 
 
PaedDr. Majerský, PhD. – teraz  nastáva  pre poslancov MZ  chvíľa, kedy musíme urobiť 
veľké rozhodnutie,  prosím o podporu   tohto zámeru investície cca 14 mil. eur, vybudovať tu 
výrobné haly,  zamestnajú 120 zamestnancov, príchodom tohto investora sa zvýši atraktivita  
nášho mesta, posun vyššie 

- Dávam hlasovať 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Investičný zámer spoločnosti Helske, s.r.o. 

Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 

 MZ schvaľuje3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností, a to pozemkov v k. 
ú. Levoča, nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh - parc. č. KN-C 
4588/83, KN-C 4588/84, KN-C 4588/86, KN-C 4588/88 a KN-C 4588/89, spolu s výmerou 
13 581 m2 , oddelené na podklade geometrického plánu č. 37/2017, vyhotoveného Ing. 
Jurajom Fabianom – GK FABIAN, z pozemkov parc. č. KN-E 4603, KN-C 4588/63 a KN-C 
4588/69 k. ú. Levoča, pre spol. Helske, s. r. o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 za nájomné 0,60 eur / m2 / rok, stanovené v súlade 
s Článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom 
znení a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na prenajatých 
pozemkoch nájomca zrealizuje stavbu „HELSKE PRODUCT PARK“, čím významne 
prispeje k rozvoju Mesta Levoča. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
        PhDr.,Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Investičný zámer spoločnosti Helske, s.r.o. 

Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie investičnej dohody medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča, IČO: 329 321 a spol. Helske, s. r. o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
            PhDr. Mgr. Cvoliga 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Investičný zámer spoločnosti Helske, s.r.o. 

Hl. za 15 proti  0 zdr0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 ako budúcim predávajúcim a spol. Helske, s. r. 
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o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 ako budúcim 
kupujúcim podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď       Z: Mgr. Drahomirecký 
             PhDr. Mgr. Cvoliga 

2. Záver 
 

Primátor mesta  PaedDr. Majerský  poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 28.. zasadnutie MZ.   
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miroslav Dunčko   ............................................. 
 
Miroslav Čurilla   .............................................. 
 
 
 
 
V Levoči dňa 13.6.2017 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
 PaedDr. Milan Majerský, PhD.   PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
       primátor mesta        zástupca primátora 
 
 
 


