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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 14. februára 2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Kamil Tomaškovič 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 3. 
zasadnutie MZ v Levoči ospravedlnil neúčasť PaedDr. Ľubomíra Repaskéhého a konštatoval 
uznášaniaschopnosť. Navrhol členov návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľa. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky a vyzval poslancov na 
doplnenie programu.   
 
p. Kellner-  chcem dať poslanecký návrh vymeniť člena komisie výstavby. 
 
JUDr. Papcun –  dávam poslanecký návrh doplniť program MZ o doplnenie dvoch členov 
komisie pre ochranu verejného záujmu  o MUDr. Janu Surákovú a PaedDr. Ľubomíra 
Repaského.  
 
JUDr. Murín – chcem Vás oboznámiť, že s p. Ing. Novotným sme zabezpečili pre občanov 
autentické a plnohodnotné záznamy,  

- od dnešného až počas celého 4 ročného obdobia budú zverejnené na internete, 
- bod programu 23 – zmeny dozornej rady mestskej spoločnosti Lesy mesta Levoča 

stiahnuť nakoľko boli nejaké oficiálne stretnutia a potrebujeme si ešte aj po právnej 
stránke ujasniť kompetencie, nakoľko podľa stanov valné zhromaždenie rozhoduje 
o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní predsedu a členov dozornej rady, 

- chcem pozvať nejakých ľudí, ktorí boli priamo zainteresovaní, 
- za prítomnosti konateľa mestských lesov,  
- z toho dôvodu by sme chceli bod programu stiahnuť, 
- otázka na terajších členov dozornej rady, p. Lorko, p. Čurilla, p. V. Babej . 
- p. Mgr. Vladimír Babej bol do dozornej rady vymenovaný v. 2016, pozeral som si 

zápisnicu z MZ z roku 2016.... 
 

Ing. Vilkovský, MBA – p. doktor to nie je diskusia, doplnenie bodu programu.  
 
JUDr. Murín- stiahnuť ten bod programu.  
 
Ing. Vilkovský, MBA  - všetkých dozorných rad alebo lesov?  
 
Ing. Novotný – my sme dali lesov. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – 23 ostáva. 
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Ing. Vilkovský, MBA –  23 ostáva ale lesy nebudeme dnes voliť.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- oni navrhujú stiahnuť svoj poslanecký návrh.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – v 23 sú tri body, všetky dozorné rady  - je tam Nemocnica, 
Prevádzkareň a Lesy . 
 
Ing. Novotný – potvrdil sa náš poslanecký návrh, tento návrh chceme stiahnuť.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ten chcete stiahnuť, ale bod ako výmena ostáva? 
 
JUDr. Murín- náš poslanecký návrh.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – len váš poslanecký návrh? 
 
Ing. Novotný – my sme dali poslanecký návrh, na odvolanie členov dozornej rady Lesy mesta 
Levoča a následne mesto podalo návrh na odvolanie členov dozorných rád všetkých 
obchodných spoločnosti, tak sa pýtam či sú to dva návrhy?  

- tak dávame návrh stiahnuť bod náš aj ako bod čo mesto predložilo, čo sa týka lesov.  

Ing. Vilkovský, MBA- bude sa prejednávať dozorná rada Nemocnice a Prevádzkarne.  
 
p. Dunčko – chcel by som stiahnuť bod č. 13 a presunúť ho na rokovanie v Apríli na 
zastupiteľstvo, 

- nesúhlasím s dôvodovou správou a je potrebné o tom ešte rokovať.  

PhDr. Mgr. Cvoliga- dávam návrh aby sme nerokovali o bode výmena členov dozorných rád, 
celý bod 23.  

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  17 proti 0   zdr 0   nehl.0  
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera – doplniť do programu 
rokovania MZ bod: návrh na odvolanie člena a voľba nového člena komisie výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy. 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  18 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – doplniť do programu 
rokovania MZ bod:  Voľba členov komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.                                                        
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
 



3 
 

UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  10 proti 1    zdr 7   nehl.0  
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína – stiahnuť z 
programu rokovania MZ poslanecký návrh doručený JUDr. Ľubomírom Murínom a Ing. 
Róbertom Novotným  pred rokovaním MZ– odvolávanie a voľba členov dozornej rady Lesov 
mesta Levoča, s.r.o. 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
JUDr. Rusnáčiková – je potrebná nadpolovičná väčšina, všetkých, aha je tam desať. Dobre .  
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  13 proti 4    zdr 1   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu – stiahnuť z  
programu rokovania MZ bod  č. 23. 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  18 proti  0   zdr 0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Dunčka – stiahnuť z programu 
rokovania MZ bod č. 13 a presunúť do aprílového zasadnutia MZ. 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  14 proti 0    zdr  1   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, RNDr. Vladimír 
Adamkovič,  JUDr. Pavol Papcun.  
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA     
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  18 proti  0   zdr  0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: MUDr. Janka Suráková,  MUDr. Ingrid Dzurňáková, 
MBA. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Kučka – bolo prijatých 74 uznesení , 5 uznesení je v plnení, sú všetky v časovom limite, 
p. Tománková zatiaľ nereaguje na naše výzvy to je uznesenie č. 10 

-  č. 14 nájom pozemku – žiadatelia náš návrh odmietajú,  
- č. 17 zámena nehnuteľnosti – spracováva sa geometrický plán, je to ulica G. Heina 
- č. 40 územný plán – pracuje sa na tom, je tam lehota 3 mesiace.  
- ostatné uznesenia boli splnené.  

 
JUDr. Murín –ja by som mal otázku na schválené uznesenie č. 2 , akým spôsobom je 
zabezpečené živé vysielanie zastupiteľstva, 

- zmeny programu, ktorý bol v decembri, presunúť ho do februárového zastupiteľstva 
prečo to dnes nie je?  

-  ešte by som chcel poprosiť p. zapisovateľa , že na poslednom MZ v decembri boli 
schválení overovatelia zápisnice p. Čajová a p. Dunčko, a podpísaní sú p. Kellner a p. 
Kravecová , aby sa to tam dalo do poriadku a precíznejšie robili zápisnice z mestských 
zastupiteľstiev. 
 

Ing. Vilkovský, MBA  - je zabezpečený prenos,  je to na facebooku mesta, dnešné vysielanie 
je vysielané online.  
 
p. Koršňák- vzadu je kamera, aby bolo vidno aj plátno ako sa hlasuje.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- pozor aj na  GDPR na osobné údaje,  aby bolo všetko vyčiernené.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- čo sa týka zmluvy, zmluvu som stiahol, postupoval som v zmysle 
zákona, je nová zmluva na rok 2019 a nebolo potrebné v zmysle zákona o VO prejednávať 
v mestskom zastupiteľstve.  
 
RNDr. Adamkovič – máme tu tri kamery, aj mikrofóny, aj my budeme robiť záznamy, ktoré 
dáme mestu na mestský web.  
 
Ing. Novotný – ale to nie je nenastrihaná verzia.  
 
RNDr. Adamkovič- to je nenastrihaná verzia, ale aj mesto má svoju na priamy prenos.  
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  15 proti 0    zdr 0    nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
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3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 
2018 

 
Mgr. Radoslav Suranovský, riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru bližšie vysvetlil.  
 
Apelujte na svojich príbuzných hlavne starších občanom aby dávali pozor , nosili reflexné 
prvky.  
 
MUDr. Šcurka – počet auto nehôd za rok 2018, aký je trend ? klesá, rastie? 
 
Mgr. Suranovský- trend rastie, pribudli nám obchodné centrá, tam sú len škrabance 

- máme tu už dve smrteľné nehody,  
- min. roku bola jedna smrteľná nehoda.  

MUDr. Šcurka- sú nejaké kriminálne činy s použitím drog? 
 
Mgr. Suranovský- robí to špeciálna zložka, 
 
Ing. Novotný – v okolí Levoče sa stali dve nehody, aj mňa zastavili , že som nemal 
bezpečnostné pásy,  

- chcel som si od nich opýtať sa ich identifikačné údaje, aby som sa vedel dotazovať, či 
takým spôsobom nás chránia, keď nás v meste pokutujú za pásy a mimo mesta sa 
stávajú smrteľné nehody,  

- je nejaký úzus, či majú policajti kontrolovať pásy, keby som telefonoval na prechode 
pre chodcov tak to akceptujem.  

 
Mgr. Suranovský- ťažko mi povedať, neviem o koho sa jednalo,  

- prebiehajú raz týždenné dopravné akcie.  

Ing. Vilkovský, MBA – tá nehoda pri Sp. Hrhove, cesta bola ako jedno klzisko, skôr sa je 
potrebné opýtať na dôvody nehody.  
 
p. Kravecová – mladiství sa preháňajú na 4kolkách, po uliciach, po poľných cestách a je to 
veľmi nebezpečné,  

- druhá skupina sú dôchodcovia, ktorí ešte jazdia a ohrozujú dopravu, čo s tým ? 

Mgr. Suranovský-  starší občania sú povinní mať prehliadku,  ak ju majú, policajt im to 
nemôže zakázať,  

- čo sa týka 4koliek a motoriek- samozrejme keď to hliadka zaregistruje vyrieši to , ale 
máme len jednu hliadku na obvod Levoča.  

p. Lorko- chcem sa poďakovať, posledné dva týždne strážia cisterny na Novom Dvore 
a máme čistý vzduch,  

- viete k tomu nám povedať?  

Mgr. Suranovský- vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci ohrozovania životného 
prostredia a nakladanie s odpadmi, prebieha vyšetrovanie, 

- mali sme k tomu aj sedenie, aby to stráženie už nemuselo byť, aby sa aj ten obsah 
presunul.  
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UZNESENIE č. 10 
K bodu: Informácia o stave kriminality na  území mesta Levoča za rok 2018 

Hl. za  12 proti 0    zdr   1  nehl.1 
 
 
MZ berie na vedomie informáciu o stave kriminality za území mesta Levoča za rok 2018. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kučka 
                                                                         
 

4. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Papcun – rád by som predložil poslanecký návrh k bodu 9,10,20, 

- k bodu 9, ktorý sa týka p. Horváthovej k uzneseniu ktorý je by som priložil jednu 
vetu- v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným 
celý dlho, to isté bod 10, 

- k bodu 20 dávam poslanecký návrh – vypustenie miestnosti 1.04 z predmetu nájmu – 
je to prechodová miestnosť, táto miestnosť je veľmi dlhá a navyšuje cenu nájmu, 
doplnil by som – ustanovenie podnájomník nemá nárok na náhradu nákladov, 
vynaložených na prípadné zmeny na veci, 

- tieto návrhy vzišli z majetkovej komisie.  

Ing. Vilkovský, MBA- je potom upravená aj celková čiastka ročného nájmu.  
 
p. Kravecová- chcem upozorniť na ten predaj pozemku, treba to ujednotiť lebo je to spúšťací 
manéver pre ostatných ktorí budú niečo predávať, 

- treba určiť jednotnú cenu pri kúpe. 

Ing. Vilkovský, MBA – p. Feling požiadal za 20 eur za m/2, máte tu alternatívne návrhy, 
v MR bol za kúpu za 15 Eur za m/2, ak to odsúhlasíte môže sa stať, že p. Feling povie že nám 
to nepredá za 15 Eur za m/2,  

- p. Feling chce 20 Eur za m/2, 
- čo sa týka p. Madasa on súhlasí s cenou 10 eur za m/2, keď my kupujeme nemáme 

dôvod sami navýšovať cenu za m/2, 
- p. Sýkora- nákup pozemkov na budúcu IBV, tak je tam cena 15 eur za m/2. 

Mgr. Drahomirecký – p. Feling tu už mal žiadosť skôr, doručil aj znalecký posudok, kde bola 
cena určená na 28 Eur za m/2, MZ už vtedy mu to neschválilo, a to bol pozemok pod cestou,  

- p. Feling súhlasí aj s 20 Eurami, keď kúpime všetky pozemky, ktoré tam vlastní aj 
taký, ktorý nepotrebujeme.  
 

Mgr. Ogurčák – k bodu č. 6 . p. doktorka Janovská, požiadala o odkúpenie, ona je vlastníčkou 
nehnuteľnosti na Vysokej ulice, potrebuje prístup z Bottovej ulice.  
 
Mgr. Drahomirecký – (ukazuje na mape)- tu ide cesta, tu je garáž v os. vlastníctve,  ten dufart 
je obývaný a na tento účel nepoužiteľný. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- mám otázku k IBV Krupný Jarok – chcem sa opýtať výdavky súvisiace 
s projektom, tá sume je na základe prepočtov?   
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p. Čurilla – tento úver bude viazaný na túto akciu, je to strednodobý úver, chceme to rýchlo 
realizovať, potrebujeme zdroje na projekty a pod. a to bol len odhad, 

- čerpať sa budú len skutočné fin. prostriedky,  
- tá suma nie je podložená konkrétnymi nákladmi. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- máme prepočet na rozpočet mesta?  
 
JUDr. Rusnáčiková – dopracovali sme to s fin. oddelením.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- poprosím predložiť aj finančný plán, 
 
p. Čurilla- potrebujeme základné údaje, budeme to vedieť až po projekte a po prerokovaní so 
správcami sietí.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- bude to stačiť na výstavbu tých 102 000? 
 
p. Čurilla- na prvú časť, budeme možno potrebovať aj peniaze, čo sa týka komunikácii,  

- to bol len odhad aby sme mali fin. prostriedky na preklenutie.  

Ing. Vilkovský, MBA – potrebujeme tam dotiahnuť siete VSD, rokovania sa rozbehli čo sa 
týka vody, kanála na tom území,  

- pokiaľ tam bude niekoľko rodinných domov, bude tam aj VSD aj plynárne aj vodárne.  

PhDr. Mgr. Cvoliga – VSD nechce veľmi investovať do IBV, potrebujú garanciu aj istý 
časový plán im je potrebné predložiť, im ide o pripojovacie body.  
 
MUDr. Suráková  - 450 000 eur my budeme schvaľovať tento úver?  

- bola to iniciatíva mesta alebo predávajúceho?  
- nebolo by lepšie zníženie ceny za m/2, 
- bolo by potrebné si to premyslieť aby sme sa dobre rozhodli.  

p. Čurilla- bral by som za chybu, keby sme sa ďalej ešte rozhodovali,  
- bola to iniciatíva naša, p. Sýkora je rodák odtiaľ, ale býva v Trnave, 
- on navrhoval podstatne vyššiu cenu, 
- cena je korektná pre obe strany,  
- kupujeme celú parcelu,  
- pokladám to za výhodný obchod,  
- je potrebné vytvárať podmienky pre mladé rodiny, 
- vytvoriť trh a naša ponuka je stavaná, že prvý krát ideme ako mesto do realizácie.  

Ing. Vilkovský, MBA – nie je tajnosť, že toto územie je určené na individuálnu bytovú 
výstavbu, je to dlhodobo plánované 20 rokov, 

- keď sa robil plán rozvoja mesta, 15 rokov dozadu, už vtedy sa hovorilo o vybudovaní 
tam IBV.  
 

p. Dunčko- som rád, že lokalita je atraktívna,  nebudú ľudia teraz banovať a nebudú chcieť ísť 
stavať do Krupného Jarku.  
 
p. Čurilla- je to trh, sú to rôzne lokality, IBVpri strelnici je vzorovo pripravená, ľudia môžu 
stavať,  

- našim cieľom je aby bola nižšia cena, 
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- nechcem hovoriť o konkurencii , 
- chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj, 
- chceme ponuku rozšíriť, 
- kto chce stavať má možnosť si vybrať.  

Mgr. Kramarčík – množstvo mladých ľudí hľadá pozemky, a ľudia nechcú akceptovať ceny,  
- mesto by málo vytvárať pozemky, aby sme optimalizovali cenu pozemkov,  
- konkurenčným bojom dáme cenu nižšie a budú mohli levočania kupovať. 

RNDr. Adamkovič – odznela aj cena, bolo by dobré aj cenu načrtnúť, 
- nad touto lokalitou, je priestor starých kravínov, čo sú ekologickou záťažou,  
- otázka, či sa priestor bude sanovať do budúcna a bude priestor pre ďalšiu výstavbu.  

p. Čurilla- celá lokalita je spracovaná ako územie na IBV a čo ideme teraz robiť, to je prvá 
etapa a pokračovať by sme mali na druhej strane cesty, 

- pokiaľ viem, nie je žiadna ekologická záťaž v týchto budovách,  
- poslali sme výzvu na odstránenie objektov, ale on nie je majiteľom pozemkov, 
- on by mal realizovať sanáciu objektov, ak to neurobí on, urobíme to my na jeho 

náklady, 
- chceme aby bola cena nižšia ako je teraz.  

Ing. Vilkovský, MBA- výzva na odstránenie stavieb, bývalého dvora Štátnych majetkov to 
bola nie kvôli ekologickej záťaži, ale skôr kvôli úrazu, 

- ak vlastník po prevzatí výzvy požiadavku nesplní, dáme to na naše náklady zbúrať.  

JUDr. Murín – konečne si mesto vzalo na zodpovednosť, bohužiaľ musíme to kúpiť, 
- jedná sa o 23 000 m/2, keď by 800 m/2 sa predávalo občanom, tak tam vojde 30 

pozemkov,  
- cena 40 -50 Eur m/2 by sa predávalo ľuďom, tak by to vyšlo okolo 30 000, Eur čo je 

prijateľnejšia cena. 

p. Čurilla-  málo pozemkov vlastníme, máme obmedzené možnosti, 
- priľahlé parcely sú mestské, čo nám pomôže,  
- pozemok, čo je predmetom, tak práve tam sú parcely vo vlastníctve mesta.  

p. Kellner- teší ma odhodlanie samosprávy sa pustiť do projektu a vytvoriť konkurenčné 
prostredie pre komerčné projekty, 

- je to menej výhodne ako sa pred pár rokmi predali konkurenčnému projektu, 
- som rád, že sa mesto pustilo do tohto projektu.  

p. Čurilla- určite by p. Sýkora nepristúpil na výšku kúpnej ceny.  
 
Ing. Novotný – chcem adresovať mestu radu, aby sa zamerali na to aby sa nerobila 
predpríprava pre rodinné domy, ale aby sme sa sústredili na byty, 

- ľudia sa nie veľmi hrnú do Plantáži a Pri strelnici.  

Ing. Vilkovský, MBA – máme v pláne predložiť výstavbu bytov, máme vytypovanú lokalitu 
na našich mestských pozemkoch.  
 
Mgr. Ogurčák – je tu možnosť pre mesto spraviť dobrý ťah pre mladé rodiny,  

- treba to schváliť a podporiť.  
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p. Kravecová – je to perfektná lokalita, ale nie všetky mladé rodiny chcú bývať v bytovkách, 
- predpokladám, že ceny budú nižšie ako je nekonečný príbeh na Plantážach, 
- začínajú sa odkrývať vlastníci pozemkov, 
- o chvíľu sa odkryjú pozemky na Kapušnici pri Lidli.  

p. Lorko- pripájam sa k tomu,  
- k búraniu maštalí, som za to, aby sme to prijali  nejaké uznesenie,  aby sme v tej veci 

konali.  

Ing. Vilkovský, MBA – nepotrebujeme na to povolenie, stavebný úrad má na to kompetencie.  
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr. 0 nehl.1  
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ schvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. č. KN-C 3759/2 - zast. pl. 
a nádv., s výmerou 82 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7/2019, 
vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., 
t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre p. Marcelu Horváthovú, rod. , nar. 
, trvale bytom  za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu (nezapísaného v katastri 
nehnuteľností) vo vlastníctve kupujúcej. Kupujúca zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach 
vo výške 22,77 eur/mesiac, s dobou splácania  35 mesiacov a s doplatkom poslednej časti 
kúpnej ceny vo výške 23,05 eur v 36. mesiaci (22,77 eur x 35 mes.= 796,95 + 23,05 eur = 820 
eur)V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh. 
T: 31.05.2019          Z: Mgr. Drahomirecký 

             Mgr. Kučka 

p. Kellner – nefunguje mi hlasovacie zariadenie.  
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti  0 zdr.1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ schvaľuje 
predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky: 

 – parc. č.KN-C 3758/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 94 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 9/2019, vyhotoveného dňa 24.01.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča: 
- z pozemku  parc.  č. KN-C 3758/5  – zast. pl. a nádv., s výmerou    547 m2 ;  
- z pozemku  parc. č. KN-C 3777/46 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 495 m2 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
– parc. č.KN-C 3758/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou 107 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 9/2019, vyhotoveného dňa 24.01.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča: 
- z pozemku  parc.  č. KN-C 3758/5  – zast. pl. a nádv., s výmerou    547 m2 ;  
- z pozemku  parc. č. KN-C 3777/46 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 495 m2 ; 
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t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
pre p. Maroša Čarného, rod. Čarný, nar. 18.01.1979, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 054 01 
Levoča, SR za kúpnu cenu: pozemku parc. č.KN-C 3758/17: 10 eur/m2; pozemku parc. č.KN-C 
3758/18: 20 eur/m2;  
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou rodinného domu  vo 
vlastníctve kupujúceho (nezapísaného v katastri nehnuteľností) a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 100 eur/mesiac, s dobou 
splácania 30 mesiacov a s doplatkom poslednej časti kúpnej ceny vo výške 80 eur v 31. 
mesiaci (100 eur x 30 mes .= 3 000 eur + 80 eur = 3 080 eur).V prípade nezaplatenia čo i len 
jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh. 
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 

             Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 13 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr.1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ schvaľuje 
uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016, 
predmetom ktorého budú tieto zmeny:  
Článok IV. Účel nájmu, ods. 1 znie:  
1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu do odplatného užívania za účelom 
usporiadávania stáleho jarmoku, tvorivých dielní, workshopov, eventov, búrz, trhov a výstav 
umelcov i remeselníkov. Miestnosť č. 1.05 a časti miestnosti 1.02,1.13 a 1.14 s celkovou 
výmerou 40,94 m2 Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do odplatného užívania na účel 
zriadenia kaviarne, ktorú bude prevádzkovať podnájomník, s ktorým Nájomca uzatvorí 
Zmluvu o podnájme.   
Článok VI. Nájomné a jeho splatnosť ods. 1 a 2 znejú:  
1. Nájomné za Predmet nájmu uvedený v článku III. bod 2 tejto Zmluvy je dohodou 
zmluvných strán určené na sumu 5 101,90 eur (slovom: päťtisícstojeden eur a deväťdesiat 
centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné až za obdobie odo dňa prevzatia Predmetu 
nájmu do užívania. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 425,16 eur (slovom: štyristodvadsaťpäť eur a šestnásť centov), splatných 
vždy do posledného dňa príslušného mesiaca. 

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016 bude uzatvorený až 
po splnení týchto podmienok: 

 k zmene účelu užívania stavby vydajú príslušné orgány štátnej správy kladné 
stanoviská, 

 stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v spôsobe užívania stavby na kaviareň v m. 
č. 1.05,    

 Podnájomník nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na prípadné zmeny na 
veci. 
T: 31.03.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 14 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ schvaľuje 
vydanie súhlasu pre Levočský kreatívny spolok o. z., Levoča (IČO: 50046080) ako nájomcu 
nebytového priestoru na prízemí objektu s. č. 2 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8 v k. 
ú. Levoča, adresa Námestie Majstra Pavla č. 2, Levoča na poskytnutie časti predmetu nájmu 
o výmere 40,94 m2 (m. č. 1.02, 1.05, 1.13 a 1.14) do užívania tretej osobe za účelom zriadenia 
a prevádzkovania kaviarne za nájomné vo výške 55 eur/m2/rok za splnenia týchto podmienok: 

 Nebytový priestor bude užívaný na účel poskytovania služieb pohostinskej činnosti – 
kaviarne; 

 Nájomca uzavrie s podnájomníkom podnájomnú zmluvu až po účinnosti Dodatku č. 3 
k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016; 

 Výška podnájomného musí byť v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Levoča v platnom znení, t. j.  55 eur / m2 / rok; 

 V Zmluve o podnájme bude stanovená doba nájmu na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou tri mesiace; 

 Prenajímateľ obdrží jedno písomné vyhotovenie podnájomnej zmluvy; 
 Prípadné zmeny na veci je podnájomník oprávnený realizovať len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Prenajímateľa a na vlastné náklady; 
 Podnájomník nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na prípadné zmeny na 

veci. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 16 proti 0  zdr.0  nehl. 0 
 
MZ ruší  obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú na predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2 a to: 
- v súlade s písm. g) podmienok súťaže schválených uznesením č. 23 zo 41. zasadnutia MZ 
konaného dňa 20.09.2018, ktorým bol schválený predaj tohto pozemku a podmienky súťaže; 
- v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr. 0 nehl. 0 
 
MZ ruší  uznesenie č. 23 zo 41. zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2018, ktorým bol 
schválený predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. KN-C 
6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2  formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky 
súťaže. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 17 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie č. 39/14 z 39. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 21.6.2018, ktorým 
bola schválená kúpa nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2,  ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 31/2018 (ďalej len „GP č. 31/2018“), vyhotoveného dňa 
2.5.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 10.5.2018, od pozemku 
parc. č. KN-C 4872/1 – orná pôda, s výmerou 2 308 m2, od Madasa Norberta, rod. 
, nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina pre mesto 
Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pod mestskou komunikáciou na ul. Mengušovská v Levoči. 
T: ihneď          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti 0  zdr.0  nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie č. 41/6 zo 41. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 20.9.2018, ktorým 
bola schválená kúpa nehnuteľností v lok. ul. Mengusovská v k. ú. Levoča a to: pozemku parc. 
č. KN-C 2417/2 2 – orná pôda, s výmerou 122 m2 a pozemku parc. č. KN-C 2417/3 – zast. pl., 
s výmerou 200 m2, od Jána Felinga, rod. , nar. , bytom: 
, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 10 eur, za 
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou.  
T: ihneď            Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 5  proti  4 zdr. 8 nehl. 1 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. ul. Mengusovská, k. ú. Levoča, a to pozemku 
parc. č. KN-C 2417/1 – orná pôda, s výmerou 143 m2, pozemku parc. č. KN-C 2417/2 – orná 
pôda, s výmerou 122 m2 a pozemku parc. č. KN-C 2417/3 – zast. pl., s výmerou 200 m2, od 
Jána Felinga, rod. , nar. , bytom: , v celosti, pre 
mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 20 eur/m2, za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Mengusovská, Levoča.  
T: 31.12.2019           Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 15 proti  0 zdr.3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. ul. Mengusovská, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. 
č. KN-C 2417/1 – orná pôda, s výmerou 143 m2, pozemku parc. č. KN-C 2417/2 – orná pôda, 
s výmerou 122 m2 a pozemku parc. č. KN-C 2417/3 – zast. pl., s výmerou 200 m2, od Jána 
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Felinga, rod. , nar. , v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 
00329321, za kúpnu cenu 15 eur/m2, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov 
pod miestnou komunikáciou na ul. Mengusovská, Levoča.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti 0  zdr.0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengušovská, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. 
č. KN-C 4872/5 – orná pôda, s výmerou 146 m2, od Madasa Norberta, rod. , 
nar. , bytom: , v podiele 1/6-ina, pre mesto Levoča, IČO: 
329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2,                    za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pod mestskou komunikáciou na ul. Mengušovská v Levoči. 
T: 31.12.2019          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 4  proti 6  zdr. 8 nehl.0 = neschválené  
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predaja nehnuteľnosti v lok. 
Bottovej ulice v Levoči, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 615 – zast. pl. a nádv. 
s výmerou cca. 30 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné 
náklady, pre MUDr. Denisu Janovskú, rod. , nar. , za kúpnu 
cenu 20 euro/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 
že žiadateľka nevyhnutne potrebuje tento pozemok upraviť na prístup motorovými vozidlami 
za účelom zvýšenej starostlivosti o nehnuteľnosti a dreviny v jej vlastníctve, nachádzajúce sa 
v mestskej pamiatkovej rezervácii. 
T: 31.05.2019          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za17  proti 0  zdr.0  nehl. 0 
 

 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská 
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/28 – orná pôda s výmerou 945 m2, 
ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade 
Geometrického plánu č. 65/2018, vypracovaného dňa 02.10.2018 Ľudovítom Muránskym 
(IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
15.10.2018 pod číslom G1-319/18, pre JUDr. Martina Bašistu, rod. , nar. 
, trvale bytom , za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so 
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záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina. Príjem z predaja bude použitý na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 1 proti5   zdr.7  nehl.3= neschválené 
 
MZ neschvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude 
predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 
5151/2 – orná pôda, s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci na 
vlastné náklady, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice, IČO: 36599361, za kúpnu 
cenu 1 euro, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok parc. č. KN-C 5151/2 je už v súčasnosti 
zastavaný stavbou trafostanice vo vlastníctve kupujúceho.    
T: 31.12.2019                     Z: Mgr. Drahomirecký 
                Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude predaj 
nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 5151/2 – 
orná pôda, s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci na vlastné 
náklady, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice, IČO: 36599361, za kúpnu cenu 30 
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že pozemok parc. č. KN-C 5151/2 je už v súčasnosti zastavaný 
stavbou trafostanice vo vlastníctve kupujúceho.    
T: 31.12.2019           Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18  proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 6146 – orná pôda, s výmerou 10 m2 
v lokalite Nad tehelňou k. ú. Levoča a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 
a) na pozemku bude možné umiestniť predajný stánok bez pevných základov maximálne do 

10 m2; 
b) v predajnom stánku bude možné predávať potravinárske výrobky bez možnosti predaja 

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

vodu) si uhradí navrhovateľ; 
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e) minimálna výška nájomného za pozemok bude 2 eurá/m2/mesiac. 
T: 31.03.2019          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na 
autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, 
stavieb pre reklamu a reklamy na pozemkoch mesta zo dňa 09.05.2018, uzavretej medzi 
Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329 321 a spoločnosťou 
euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01  Bratislava, SR, IČO: 35 808 683, predmetom 
ktorého je dohoda zmluvných strán na tom, že k už vybudovaným prístreškom na zastávkach 
a reklamným zariadeniam v budúcnosti spoločnosť nainštaluje a bude prevádzkovať ďalšie 
stavby pre reklamu a reklamné zariadenia za týchto podmienok: 

 V článku  III Prístrešky na zastávkach sa bod 3.1 v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom:  
Mesto súhlasí, aby spoločnosť za podmienok uvedených v tejto zmluve postavila a 
prevádzkovala na území mesta tri kusy prístreškov vo vlastníctve spoločnosti, ktoré sú 
uvedené v Prílohe č. 1a a Prílohe č. 1b. 

Príloha č. 1a obsahuje menný zoznam 2ks štvormodulového prístrešku s integrovanými 3 
ks CLP, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví na pozemku vo vlastníctve mesta, vrátane 
určenia ulice, názvu zastávky, typu prístrešku, počtu CLP a špecifikácie pozemku, na 
ktorom bude tento prístrešok postavený. 

Príloha č. 1b obsahuje špecifikáciu 1 ks trojmodulového prístrešku  s integrovaným 1 ks 
CLP, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako vo 
vlastníctve mesta vrátane určenia ulice/názvu zastávky, typu prístrešku a špecifikácie 
pozemku tak, aby bol naplnený celkový počet prístreškov podľa prvej vety tohto článku 3.1, 
t.j. celkovo 3  kusy. Mesto vyhlasuje, že na základe dohody s vlastníkmi pozemku je 
oprávnené prenechať pozemok, uvedený v Prílohe č. 1b, do užívania spoločnosti za účelom 
výstavby prístrešku. 

 V článku V. Osvetlené samostatne stojace CLV sa bod 5.1 prvý a druhý odsek v plnom 
rozsahu ruší a nahrádza nasledovným textom:  
Mesto súhlasí, aby spoločnosť postavila a prevádzkovala na nehnuteľnom majetku mesta 
samostatne stojace CLV v celkovom počte 5 kusov. 

Príloha č. 3 obsahuje menný zoznam 5 ks CLV, ktoré spoločnosť v budúcnosti osadí, 
vrátane špecifikácie pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých budú tieto CLV stáť tak, 
aby bol naplnený celkový počet CLV podľa prvej vety tohto článku 5.1, t.j. celkovo 5  
kusov. 

 V článku  VII. Úhrady/Prístrešky na zastávkach sa bod 7.1 prvý odsek  v plnom rozsahu 
ruší a nahrádza nasledovným textom: 
Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu pod tromi kusmi prístrešku MHD v zmysle 
Prílohy č. 1a a Prílohy č. 1b je dohodou určená na 0,36 EUR ročne za 1m2 rozlohy 
prístrešku, t.j. za tri prístrešky o rozlohe 8m2,  9m2, 9m2 (spolu 26m2) je to spolu 9,36 EUR 
ročne. 

 V článku  VII. Úhrady/CLP  sa bod 7.3 prvý odsek  v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom: 
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Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu pod 3 kusmi CLP v zmysle Prílohy č. 1a a 
pod 1 kusom CLP v zmysle Prílohy č. 1b je zahrnuté v nájomnom za predmet nájmu podľa 
bodu 7.1. tejto zmluvy. 

 V článku  VII. Úhrady/CLV  sa bod 7.5 prvý odsek  v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom:  
Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu pod 5 ks CLV v zmysle Prílohy č. 3 vrátane 
nákladov za spotrebu elektrickej energie je dohodou určená na 120,00 EUR ročne za 
jednotlivý kus reklamného zariadenia CLV. Spolu za 5ks CLV je výška nájomného 600,00 
EUR ročne. 

 V článku X. Zánik zmluvy  sa v bode 10.9 posledná veta v plnom rozsahu ruší a nahrádza 
nasledovným textom:  
Po skončení platnosti tejto zmluvy je spoločnosť povinná do 60 dní od skončenia platnosti 
zmluvy odstrániť na svoje náklady všetky reklamné zariadenia podľa tejto zmluvy (RP, 5ks 
CLV, 4ks CLP v prístreškoch) vrátane prístreškov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 Prílohou tohto dodatku je aj Príloha č. 1a a príloha č. 3, ktoré nahrádzajú doterajšie Prílohy 
č. 1a a 3 Zmluvy. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. 
T: 31.03.2019           Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov na 
poľnohospodárske účely č. 3885/2017/OM/247 zo dňa 28.02.2017 so Štefanom Pollákom, 
bytom Levoča, J. Francisciho č. 4, IČO: 37872681 a Mestom Levoča, predmetom ktorého je 
vyňatie pozemkov z predmetu nájmu parc. č. KN-C 6687/145 – ostatná plocha, s výmerou 27 
937 m2, KN-C 6687/1 – ostatná plocha, s výmerou 79 932 m2, KN-C 6686/1 – ostatná plocha, 
s výmerou 13 270 m2 a KN-C 6686/17 – ostatná plocha, s výmerou 16 019 m2 nachádzajúcich 
sa v lokalite Fedorkin jarok, k. ú. Levoča a s tým súvisiacu zmenu výšky nájomného. Ostatné 
ustanovenia zmluvy ostanú nedotknuté.  
T: 30.06.2019          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľností v lok. ul. 
Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-E 7063/1 – zast. pl., s výmerou 6 
m2 a časti pozemku parc. č. KN-C 1072/1 – záhrada, s výmerou 1 m2, pre Ing. Petra 
Sedláka, rod. , nar. , trvale bytom , na dobu 
neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemky na vlastné náklady zastavať 
stavbou schodísk pre účely zabezpečenia vstupov do objektu Klasicistického pavilónu, ktorý 
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bude slúžiť na podnikateľské účely. Iné technické riešenie umiestnenia stavby schodísk nie je 
možné z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, ktorý je celý zastavaný hore citovanou 
stavbou. 
Prenájom hore uvedených pozemkov sa bude realizovať formou Dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve č. 27994/2018/OM/258 zo dňa 26.11.2018 za tam uvedených podmienok.  
 T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. 
ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, s výmerou 121m2 za účelom 
uloženia inžinierskych sietí (plynovodu, vodovodu, kanalizácie, telekomunikačných zariadení 
a verejného osvetlenia) a výstavby miestnej komunikácie pre stavbu pod názvom „IBV 
Lomnická ulica, Levoča“, pre Jozefa Gaduša, rod. , nar. 
a manž. Anastáziu Gadušovú, rod. , nar. , obaja  
bytom:  (ďalej len „žiadatelia“), na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 
eur/m2/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok 
žiadatelia významne zhodnotia tým, že na ňom zrealizujú stavbu miestnej komunikácie 
a verejného osvetlenia.  
Prenájom uvedeného pozemku sa bude realizovať formou Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 
22638/2018/OM/257 zo dňa 20.7.2018 za tam uvedených podmienok.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti  0 zdr.0  nehl.1 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom časti pozemku parc. č. KN-C 
4588/63 s výmerou 4,16 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Levoča, Novoveská cesta, v areáli 
Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh, pre spoločnosť Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 
Bratislava, IČO 47211253 za nájomné vo výške 100 eur/ks/rok v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho vo významnom rozvoji mesta Levoča uskutočnením stavby 
„HELSKE PRODUCT PARK“. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace, s účinnosťou 01.03.2019.    
T:  28.2.2019          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti 0  zdr. 0 nehl.0 
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MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 6 k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 zo dňa 
27.02.2014,  uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. LEVOTEC s.r.o., 
Novoveská cesta 2848/40, 054 01  Levoča ako nájomcom, predmetom ktorého je úprava 
článku III. „Predmet nájmu“ a Článku VI. „Nájomné a jeho splatnosť, ktoré sa nahrádzajú 
novými článkami v tomto znení: 

Článok III. 
Predmet nájmu 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1, vedeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Levoča, okres Levoča, 
a to stavby „Výrobná hala M4“, súpisné číslo 2848, postavenej na pozemku parcela registra „C“, 
parcelné číslo 4588/6 a stavby „sklad oceľových profilov“ súpisné číslo 2857, postavenej na 
pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 4588/5, ktoré sú súčasťou areálu „Hnedá 
priemyselná zóna Levoča – Juh“ (viď Príloha č. 1), 5 ks mostových žeriavov a dráhy pre mostové 
žeriavy v počte 3 ks.  

2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti 
uvedenej v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 

a) Výrobná hala M4, s. č. 2848 
m.č. 1.02 -  manipulačný priestor   o výmere      32,22 m2 
m.č. 1.10 -  predsieň     o výmere        5,10 m2 
m.č. 1.11 -  sklad     o výmere        5,74 m2 
m.č. 1.12 – sklad     o výmere      27,00 m2 
m.č. 1.21 -  priečna hala    o výmere    534,95 m2 
m.č. 1.22 -  pozdĺžna hala    o výmere 1 270,76 m2 
m.č. 1.23 -  pozdĺžna hala    o výmere 1 334,36 m2 
m.č. 1.03 -  chodba     o výmere        4,82 m2 
m.č. 1.04 -  predsieň      o výmere        3,87 m2   
m.č. 1.05 -  sklad     o výmere        9,29 m2 
m.č. 1.06 -  kancelária    o výmere        38,22 m2 
m.č. 1.07 -  predsieň     o výmere          4,62 m2 
m.č. 1.08 -  sklad     o výmere          7,92 m2  
m.č. 1.18 -  predsieň WC muži   o výmere          6,18 m2 
m.č. 1.19 -  WC muži    o výmere        11,97 m2 
m.č. 1.20 -  upratovačka    o výmere          4,89 m2 
m.č. 2.06 -  šatňa     o výmere        75,35 m2  
m.č. 2.07 -  umyvárka    o výmere        38,22 m2  
m.č. 2.08 -  umyváreň    o výmere        16,32 m2 
m.č. 2.09 -  šatňa     o výmere        19,19 m2 
m.č. 2.13 -  predsieň WC    o výmere          6,16 m2 
m.č. 2.14 -  WC muži    o výmere          5,99 m2 
o výmere spolu 3 463,14 m2.  
 
b) sklad oceľových profilov s. č. 2857 
m.č. 1.02 – sklad     o výmere  275,00 m2 

(ďalej len „Predmet nájmu“) 

Článok VI. 
Nájomné a jeho splatnosť 

1. Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 92 078,50 eur (slovom: 
deväťdesiatdvatisícsedemdesiatosem eur a päťdesiat centov) ročne. Nájomca je povinný platiť 
nájomné vo výške podľa tohto odseku od 01.03.2019. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 7 673,21 eur (slovom: sedemtisícšesťstosedemdesiattri eur a dvadsaťjeden 
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centov), splatných vždy  do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý 
sa  nájomné platí.   

3. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi nájomné bezhotovostným prevodom peňažných 
prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Nájomné sa 
považuje za zaplatené pripísaním peňažných prostriedkov v prospech účtu Prenajímateľa.   

4. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dojednané nájomné bez akéhokoľvek práva na zrážky 
alebo jednostranné započítanie akejkoľvek pohľadávky zo strany Nájomcu. 

5. Ak sa Nájomca dostane do omeškania so splnením jeho povinnosti platiť Prenajímateľovi nájomné 
v sume a v lehotách dojednaných v tomto článku Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si 
u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania. 

6. V sume nájomného je zahrnuté aj užívanie zariadenia „výrobnej haly M4“ a to najmä: 5 ks 
montážnych žeriavov inv. č. 934,1025,1026, 1027 a 1028, dráhy pre montážne žeriavy 3 ks, závesné 
háky.  

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015, 
Dodatku č.  2 zo dňa 17.12.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017, Dodatku č. 4 zo dňa 
31.7.2017 a Dodatku č. 5 zo dňa 28.2.2018 ostávajú nezmenené. 
T: 30.04.2019                   Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Vodovod Spišský Hrhov“ zriadenie vecného bremena 
v prospech Obce Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 329592 ako 
oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného 
z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:  

- trpieť na pozemkoch  parc. č. KN-C 2010, 2117/6, 7113/1, 8336/7, 8336/24, 8403, 8404 a 
KN-E 2522, 2603, 7113 vo vlastníctve mesta Levoča, k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavebných objektov SO 01 Prívodné potrubie, SO 02 Automatická čerpacia 
stanica, SO 03 NN prípojka k AČS a SO 04 Odberné elektrické zariadenia v súlade 
s projektovou dokumentáciou č. 2794/2016, vypracovanou spol. ISPO spol. s r. o. 
inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Vodovod 
Spišský Hrhov“; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osoby vo výkone jeho práv z vecného bremena 

na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25 000 eur v súlade s § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena. 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
Ing.Vilkovský, MBA- bezodplatne v bode A, je tam podpísané memorandum medzi mestom 
a VSD,  
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- VSD ide klásť siete do zeme a potrebujeme spoluprácu s nimi aby to jedného výkopu sa 
dostali naše osvetlenie,  

- v rámci participácie akcie Probstnerova cesta roku 2019 , preto tam vzišiel návrh 
z oddelenia majetku , aj z komisie aj z mestskej  rady aby to zradenie vecného bremena 
bolo bezodplatné.  

PhDr. Mgr. Cvoliga-  v bode A odvolávka na memorandum v poriadku , nemalo by to byť 
prípad osobitného zreteľa?  
 
Mgr. Drahomirecký – nie, to je iba cena.  
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti 0  zdr. 0 nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Probstnerova, M. R. Štefánika – 
úprava NN vedenia“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. ul. Probstnerova 

cesta a M. R. Štefánika v Levoči:  parc. č. KN-C 594/1, KN-C 1074/14, KN-C 1074/16, KN-
C 1075, KN-C 1119/1, KN-C 1475, KN-C 1477/3, KN-C 1492/1, KN-C 1602, KN-C 
1608/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; parc. č. KN-E 1063/12, KN-E 
7093, KN-E 7098, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča a parc. č. KN-C 
1076, KN-C 1079/1, KN-C 1090/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie NN podzemného káblového vedenia, istiacich skríň 
a NN podperného bodu (stĺpa NN vedenia)  v súlade so situáciou stavby vypracovanou 
spoločnosťou ENERPRO, s. r. o., IČO: 44 324 600, so sídlom: Miškovecká 6, 040 11 
Košice – Ing. Petrom Marcinekom a naprojektovanej Ing. Stanislavom Počuchom (dátum: 
09/2018; číslo výkresu: V1); 

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

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

na dobu neurčitú, bezodplatne v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude 
predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 31.05 .2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti  0 zdr.0  nehl.1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“ zriadenie 
vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 
31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako 
povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena:  
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- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica 
parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, KN-C 7165/3 – zast. pl. a nádv. a KN-C 5151/2 – orná 
pôda, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva; 

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

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

na dobu neurčitú, bezodplatne v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude 
predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 31.05 .2019          Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 
6/TS/2 – Nákladné vozidlo Piaggio PORTER MAXXI, v obstarávacej cene 36 876 eur; 
oprávky 1 026 eur, v zostatkovej cene 35 850 eur do správy Technickým službám mesta 
Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052, s účinnosťou od 01.03.2019. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v 
obstarávacej cene 16 265,31 eur. 
T: 30.4.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 17  proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje čerpanie strednodobého úveru vo výške 450 000 eur na realizáciu projektu 
IBV Krupný jarok. 

T: 31.12.2019        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
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MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-E 6198 – orná pôda, s výmerou 23 161 m2, od Ing. Romana Sýkoru, rod. 
, nar. , trvale bytom:  v celosti, pre Mesto 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321, za kúpnu cenu 15 eur/m2 na účel 
majetkoprávneho vysporiadania pre potreby realizácie IBV Krupný jarok v Levoči. 
T: 31.12.2019           Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 

5. Zmena  č. Rozpočtu Mesta Levoča na rok  2019 
 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil  
 

- Bežné príjmy znížené o 94 184 eur. Príjem z podielových dani je výške 
prognózy MF R. 

 
- Bežné výdavky 
- Celkové bežné výdavky znížené o 214 563 eur. Najvýraznejšie zníženie je na 

originálnych kompetenciách školstva a to o 160 847 eur.  
 
-  Ďalšie položky, ktoré boli výrazne znížené: 
-     Mzdy a odvody správy úradu 32 242 eur 
-     Príspevok pre MsKS 25 000 eur 

- Kapitálové príjmy 
Príjmy z grantov a transferov:  
 
-      Na obnovu historických pamiatok (presun do roku 2020) - 201 097 eur 
-      Dotácia MV SR - miestna komunikácia Lev. Lúky  3 670 eur 
-      Dotácia - Sadová ulica 230 000 eur 

- Kapitálové výdavky 
 
Celkové navýšenie kapitálových výdavkov o 1 326 258 eur.  
 
Použitie dlhodobého úveru: 
 
-      Chodník –ul. Predmestie          59 800 eur 
-      VO Probstnerova cesta   231 107 eur 
-       MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho   120 000 eur 
-       Vodná nádrž Levoča   97 410 eur 
-        Cyklochodník   67 143 eur 
-        Záchytné parkovisko   362 000 eur 

Použitie investičného fondu: 
 
-         Kostol sv. Jakuba   28 700 eur 
-         Za sedriou– cesta   14 000 eur 
-         Modernizácia zberného dvora   36 876 eur 
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-         VO Kláštorská ul.   20 000 Eur 
 

Príjmové finančné operácie 
 
Navýšenie  
 
-          dlhodobý úver   526 553 eur 
-          fond nevyčerpaných dotácii   589 877 eur 
-          investičný fond    56 876 eur 

Výdavkové finančné operácie – bez zmeny 
Po vyčerpaní úveru by mala byť zadlženosť mesta na úrovni 28% 
 
Zdrojom financovania projektu IBV Krupný jarok je strednodobý úver vo výške 450 000 eur. 
Cena pozemkov predstavuje čiastku  347 415,00 eur a 102 585,00 eur sú ostatné výdavky 
súvisiace s týmto projektom (štúdia, polohopis, projektová dokumentácia, základné 
inžinierske siete a pod.) Úver bude splácaný príjmom z predaja týchto pozemkov a nebude 
mať vplyv na vyrovnanosť rozpočtu. 
 
JUDr. Rusnáčiková bližšie vysvetlila.  
 
p. Kellner- bude nám síce stúpať úverové zaťaženie mesta, ale som rád, že sa začína 
investovať, lebo nám to prinesie úžitok.  
 
p. Kravecová – Štúrova ulica, čo je tam potrebné?  
 
p. Čurilla- tieto peniaze sú určené Ministerstvom životného prostredia,  

- budeme sa uchádzať o dva projekty,  
- jedná časť sa jedná o cestu, kde chceme preniesť vodu, kde kapacita kanalizácie 

nestačí,  chceme preniesť vodu do areálu nemocnice,  
- druhá položka- v lokalite ako je Kaplnka, tam chceme prieskumnými vrtmi zistiť 

možnosť záchytu vody, na to sú prostriedky.  

p. Kravecová -  22 000 Eur sa využije poníženie na chodník Predmestie? Križovatka 
Slavkovská, to sa myslí pálenica a p. Sobinovský.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- branie úveru je správna vec, pred tromi rokmi bola polemika ohľadom 
brania úveru ohľadom štadióna vo výške 1 200 000, táto investícia bola v poriadku, 
tréningová hala slúži ľudom a je využívaná,  

- krátkodobý úver na preklenutie,  
- tá suma 1 300 000 je dosť vysoká,  
- nezapočítavame do dlhovej služby úvery zo ŠFRB, 
- úver bude splácaný až v roku 2020, koľko narastú splátky úrokov a istín.  

Mgr. Kamenický-  vo februári 2019 a februári 2020 budeme mať splatené dva úvery, sa nám 
uvoľní takmer 100 000 Eur,  

- nejakým spôsobom to Cash mesta neovplyvní, 
- výška nie je určená náhodne, je to na základe analýzy fin. oddelenia, 
- uvoľnené finančné prostriedky sa nie vždy dostanú do investícii, ale stratia sa medzi 

bežnými výdavkami, 
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- chceme udržať investičnú schopnosť mesta na úkor bežných výdavkov, 
- investície pôjdu na úkor bežných výdavkov.  

Ing. Vilkovský, MBA – úvery, ktoré nám končia splatnosť v roku 2019, 2020 sú dvadsať 
ročné úvery, tie nám končia, a sú tak lacné peniaze na trhu, oplatí sa nám vziať úver ako 10 
rokov šetriť, 

- očakávame návratnosť rýchlu.  

Mgr. Kamenický – inflácia je vyššia ako sú úroky v bankách , sporiť pre mesto nemá význam. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- poprosím poslancom poslať štruktúru úveru, 

- koľko máme v rezervnom fonde? 

Mgr. Kamenický- rezervný aj investičný fond je 100 000 Eur cca, museli sme pokryť časový 
nesúlad medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu roku 2019, prebytok rozpočtu roku 
2018 bude nízky,  

- zapojili sme podielové dane v plnej výške,  
- mesto má na bežných účtoch nedostatok finančných prostriedkov.  
- nepoužívame kontokoretný úver, ale používame vlastné zdroje.  

PhDr. Mgr. Cvoliga- v prípade výkyvu smerom nadol, čo sa týka inkasa na podielových 
daniach sa bude strácať Cash flow na bežných výdavkoch. 
 
p. Čurilla- je pravda, že Cash flow je základný,  

- začali sme reštrukturalizáciu celého fin. systému, žijeme v konjunktúre, základný 
príjem tvoria peniaze z podielových daní, 

- recesia sa blíži tak troška opatrnejšie ,  
- musíme efektívne využívať príjmy a bežné výdavky,  
- generovať väčšie prebytky hospodárenia,  
- výsledok hospodárenie za minulý rok nám robí problém na začiatku tohto roka, 
- musíme generovať prebytok hospodárenia ako v iných mestách,  
- pri najbližšom rozpočte venovať sa aj bežným výdajom. 

PhDr. Mgr. Cvoliga- nie potrebné predložiť pri takom úvere aj výhľadový rozpočet ,  
- treba počítať s nejakými výdajmi,  
- sociálne balíčky budú odoberať bežné príjmy,  
- cítime že sa niečo deje na finančných trhoch.  

p. Čurilla- nemyslím, že je nutné predkladať takýto materiál, taký materiál je povinnou 
prílohou pri transakcii s bankou,  

- pred podpisom zmluvy mesto musí deklarovať schopnosť generovať prostriedky na 
likviditu istiny, čo si požičiava.  

 
Mgr. Kamenický- máme plán na 4 roky, kde sú zadefinované zdroje, splatnosť istiny úveru na 
4 roky, taká finančná analýza existuje.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- analýzu môžeš poslať aj členom finančnej komisie?  
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UZNESENIE č. 40 
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1b, 1/c, 1/d mesta Levoča 
na rok 2019 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za 18 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok 2019 nasledovne: 
 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena 
po 
zmene 

Kostol sv. Jakuba  28 700   28 700 

Za sedriou - cesta 14 000   14 000 

Modernizácia zberného dvora   36 876 36 876 

VO Kláštorská ul.   20 000 20 000 

 Spolu 42 700 56 876 99 576 
 
T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za 18 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje navýšenie čerpania dlhodobého úveru na 937 460 eur 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena po zmene 

Chodník - predmestie 59 800 -22000 37 800 

VO Probstnerova cesta 231 107   231 107 

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ 
Francisciho 

120 000   120 000 

Križovatka ul. Slavkovská   22000 22 000 

Vodná nádrž Levoča   97 410 97 410 

cyklochodník   67 143 67 143 

Záchytné parkovisko   362 000 362 000 

 Spolu 410 907 526 553 937 460 
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T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický 
             Mgr. Kučka 

6. Zmena prílohy č. 1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleclej 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.  

 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetli.  
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na    

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

Hl. za 18 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ berie na vedomie, že k zmene prílohy č.1  VZN č.9/2017 v stanovenej lehote  neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 
T: Február 2019                 Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na    

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

Hl. za 18 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje zmenu prílohy č.1, tabuľka 1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby podľa 
predloženého návrhu. 
T: február 2019                 Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 
 

7. Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri 
prameni, Levoča 

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča 
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Hl. za 18 proti 0  zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri  
prameni, Levoča“ v rámci výzvy Úradom vlády Slovenskej republiky na predkladanie  
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri 
prameni, Levoča“ vo výške 12 524,45 EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 

8. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa 

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- minule sme boli úspešný, alebo nie?  
 
Mgr. Babicová – 1 fáza, kde sme boli úspešný sa spracoval výškopisné a polohopisné 
zameranie a táto fáza sa rozdelila aj na fázu A a B a v tejto výzve žiadame zdroje na 
financovanie architektonicko – historických a archeologický výskum a architektonicko – 
urbanistickú štúdiu ,  

- fáza B budú žiadané zdroje z ďalšieho programu.  

 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Projekt : Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry    
              mesta Levoča – II. Etapa 

Hl. za 18 proti 0   zdr. 0 nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie  
do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom  
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z.  
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona  
č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych  
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
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                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Projekt : Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry    
              mesta Levoča – II. Etapa 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl.1 
 
 
MZ  schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa“ vo výške 4 000,-EUR z  celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
 

9. Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkanového 
múru a na východnej strane mestského opevnenia 

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Projekt: Levoča – odstránenie havarijného stavu parkanového múra na  

    východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č. 2441/10 
Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl.0 

 
MZ schvaľuje  predloženie projektu  „Levoča – odstránenie havarijného stavu  
parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č. 2741/10“ v rámci  
výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c)  
zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej  
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram  
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Projekt: Levoča – odstránenie havarijného stavu parkanového múra na  

    východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č. 2441/10 
Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl.0 

 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Levoča – odstránenie havarijného stavu 
parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č. 2741/10“ vo 
výške 4 422,-EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
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                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 

10. Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho 
domu  s č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči.  

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho domu s.č. 28,   
              Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF: 2917/1. 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Úprava meštianskeho domu nad pavlačou 
meštianskeho domu s.č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF č.2917/1“ v rámci 
výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) 
zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho domu s.č. 28,   
              Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF: 2917/1. 

Hl. za 14 proti  0 zdr.0  nehl.0 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Úprava meštianskeho domu nad pavlačou 
meštianskeho domu s.č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF č.2917/1“ vo výške 
934,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 

11. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50    
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu:  Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.  
                2939/1 

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 
v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, 
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program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 54 
K bodu:  Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.  
                2939/1 

Hl. za 17 proti 0  zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 
v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ vo výške 433,-EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
 

12. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51  
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči, ÚZPF č.  
              2940/1 

Hl. za 17 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 
v Levoči, ÚZPF: 2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z,  
program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči, ÚZPF č.  
              2940/1 
  

Hl. za 18 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 
v Levoči, ÚZPF: 2940/1“ vo výške 1 120 EUR z  celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 
T: ihneď                    Z: Mgr. Kamenický 
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                                                          Ing. Pitoráková 
                                                          Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 

13. Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku v meste Levoča.   

 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- máme schválenú aj rekonštrukciu materskej školy a to bude v tej 
budove? 
 
Mgr. Babicová – áno, mesto má dva projekty – projekt na MŠ Francisicho a toto sú Jasle.  
 
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  17 proti  0   zdr0    nehl.1 
 

 
MZ schvaľuje  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Modernizácia zariadenia 
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča realizovaného v rámci 
výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  18 proti  0   zdr  0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  18 proti  0   zdr  0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 4990,90 EUR. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
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                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  17 proti  0   zdr 0   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 

14. Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania 
stavebných prác na stavbu: ,,Rekonštrukcia Sadovej ulice 
v Levoči“ 

 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.  
 
MUDr. Ščurka – predpokladaný rozpočet?  
 
Ing. Pitoráková – 179 000 bez DPH.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- máme v štatúte , že musíme schvaľovať začatie verejného obstarávania . 
 
Ing. Pitoráková- nemáme, ak by to bolo schválené v rozpočte.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- my na VUCke to máme takto, že keď je to schválené ako výdaj 
automaticky začína proces verejného obstarávania.  
 
Ing. Pitoráková- aj my to tak máme, len neboli schválené pri príprave materiálu, schvaľovalo  
sa to len pred pol hodinou.   
 
MUDr. Dzurňáková, MBA – v dôvodovej správe som nenašla,  

- máme tie lipy, ktoré narušujú koreňový systém, máme skonzultovaný výrub 
s aktivistami, aby sme sa nedočkali toho, aby sa to celé pozastavilo? 

Ing. Pitoráková- boli stretnutia, mesto Spišské Podhradie ako príslušný orgán je v štádiu 
prípravy povolenia na odstránenie týchto drevín,  

- emailom prišla odpoveď od aktivistov, že súhlasia.  

p. Čurilla-  všetky aktivity, ktoré súvisia s odstránením stromov komunikujeme s aktivistami . 
 
p. Lorko- boli vznesené nejaké pripomienky?  
 
Ing. Pitoráková- neboli, občania sa zúčastnili konania o odstránení stavby, vítajú túto aktivitu 
a neboli pripomienky žiadne.  
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p. Lorko- je problém pri realizácia stavby.  
 
Ing. Pitoráková- rátame, že budú nezrovnalosti.  
p. Lorko- oznámenie šlo nejakou verejnou vyhláškou?  
 
Ing. Pitoráková- áno, verejnou vyhláškou.  
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác 
              na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“. 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: 
„Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“ . 
T: február 2019                   Z: Ing. Pitoráková 
                                                                   Mgr. Kučka 
 

15. Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranu a onovu 
kultúrnych pamiatok z roku 2019  v sume 550 000 Eur na 
stavbu: ,,Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. 
etapa“ 

 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Použitie dotácie  zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu  kultúrnych  
             pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na stavbu: „Prestavba Námestia  
             Majstra Pavla v Levoči, II. etapa         

Hl. za 18 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu kultúrnych 
pamiatok z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na stavbu: „Prestavba  Námestia Majstra Pavla 
v Levoči, II. etapa“.  
T: ihneď                               Z: Ing. Pitoráková 
                                                                   Mgr. Kučka 
 

16. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských 
zariadení 

 
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- mám poslanecký návrh  ZŠ Gašpara Haina- navrhujem  radu školy – p. 
Ščurka, p. Papcun, p. Kramarčík, p. Novotný.  
 
p. Kravecová – prečo ste menili p. Kellner a p. Novotný na ZŠ Francisciho. 

- včera sme odsúhlasili p. Kašper a p. Novotný na Francisciho.  
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P. Kellner – telefonicky sme sa ešte rozprávali.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja to beriem , že ste sa dohodli.  
p. Kravecová – nedohodli sme sa nič, na Francisicho bol p. Novotný.  

- chceme zmenu, ako to bolo.  

Mgr. Kučka- dostali sme informáciu, že došlo k dohode, toto je len návrh.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- toto ako je vysvietené, beriem ako môj poslanecký návrh, môžete dať 
iný poslanecký návrh.  
 
p. Kravecová- prečo by som mala  dať poslanecký návrh, keď to tak bolo?  

- nemám vedomosti o tom, že sa to menilo.  

Ing. Novotný – má právo podať poslanecký návrh.  
 
p. Kravecová- čo to za čachre sa tu robia?  
 
Ing. Vilkovský MBA- žiadne čachre sa nerobia, to je na Vás poslancoch, aby ste sa dohodli. 
 
p. Kravecová – dávam poslanecký návrh aby to bolo pôvodne ako to bolo na Francisiho – p. 
Novotný, p. Kašper,  p. Ogurčák, p. Kravecová,  

- nikto s nikým nič nekonzultuje a tu sú zmeny.  

Ing. Vilkovský, MBA-  poslanecký návrh p. Cvoligu, a poslanecký návrh vymeniť p. 
Novotného za p. Kellnera.  
 
MUDr. Dzurňáková, MBA – je slušné sa vôbec opýtať kandidátov, či s tým súhlasia 
nominovaný kandidáti.  
 
p. Kellner- ja súhlasím s návrhom p. Cvoligu.  
 
Ing. Novotný – chcem byť zastúpený v školskej rade na Francisciho ulici.  
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení      

Hl. za 13 proti  2 zdr. 3 nehl.0 
 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu – delegovanie 
zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zložení:  
ZŠ G. Haina 37, Levoča: JUDr. Pavol Papcun, Mgr. Jaroslav Kramarčík, Ing. Róbert 
Novotný,  MUDr. Pavol Ščurka 
ZŠ Francisciho 11, Levoča: Mgr. Michal Kašper, Mgr. Ladislav Ogurčák, Anna Kravecová, 
Radoslav Kellner 
ZŠ Kluberta 10, Levoča: PaedDr. Ľubomír Repaský, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Mgr. Eva 
Chalupecká, Mgr. Jaroslav Kramarčík,  
ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča: Ján Lorko, MUDr. Jana Suráková, Miroslav 
Čurilla, MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA 
CVČ Olymp, Francisciho 10, Levoča: Miroslav Dunčko, MUDr. Pavol Ščurka 
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MŠ Železničný riadok 3, Levoča: Mgr. Andrea Čajová, JUDr. Ľubomír Murín, RNDr. 
Vladimír Adamkovič, Mgr. Michal Kašper.  
T: 18.2.2019         Z: Mgr. Džuganová 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení      

Hl. za 6 proti 2  zdr.10  nehl.0=neschválené 
 
MZ neschvaľuje  poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: delegovanie 
zástupcov mesta do rady školy ZŠ Francisciho: Anna Kravecová, Mgr. Ladislav Ogurčák, 
doplnenie nových poslancov: Ing. Róbert Novotný, Mgr. Michal Kašper.  
T: ihneď                               Z: Mgr. Džuganová 
                                                                    Mgr. Kučka 
 
p. Kravecová – toto sú čachre toto nemá obdoby, behom pár minút sa zmení školská rada, 

- podáme p. Novotný protest.  

Ing. Vilkovský, MBA- diskutujte, keď je diskusia, ste dospelí tak ste sa mali dohodnúť kto 
bude kde v rade školy.  
 
p. Kravecová- kto sa pýtal p. Novotného na zmenu, p. Cvoliga ste konzultovali ?  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- mám právo dať poslanecký návrh.  
 
p. Kravecová- áno, ale pozadia je celkom iné.  
 
 

17. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom 
športoviska vo vlastníctve Mesta  Levoča z rozpočtu mesta na 
rok 2019 

 
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
              Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2019 

Hl. za 18 proti  0 zdr. 1 nehl.0 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča 

č. 22/2015)  – kapitola 08.1.0. – transfer pre šport a telovýchovu - 
nájom TS v predpokladanej sume: 
1. FK 05 Levoča      29 570 € 
2. HK Slovan Levoča    11 400 € 
3. BK Slovenský orol    16 500 € 

 
T: február 2019                    Z: Mgr. Džuganová 
                                                                    Mgr. Kučka 
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18. Správa o činosti mestskej polície za rok 2018 
 
Mgr. Novák bližšie vysvetlil.  
 
Mgr. Novák - priemer pokuty je 12 Eur ukladaný príslušníkom mestskej polície.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- 10 000 Eur na kamery, o čo sa jedná a v akom stave je kamerový 
systém.  
 
Mgr. Novák – r. 2018 došlo k modernizácii software aj hardware,  

- prešli sme na nový systém, 
- čo sa týka projektov,  každý rok je výzva na projekty, 
- všetky kamery sú funkčné, 17 kamier rozdelené sú na IP otočné a IP statické,  
- tento tok ideme modernizovať, máme schválené 10 000 Eur na revitalizáciu 

kamerového systému, 
- pôjde to v poradí – posledná analógová kamera je na ZUŠ, tam pôjde výmena za IP 

otočnú kameru,  
- ďalší nový kamerový bod Pri Prameni – tam budú dva kusy IP statické kamery,  
- sídlisko Západ – vrchné parkovisko, to je tam, kde sme zakázali parkovanie kamiónov, 
- ľudia tam nechcú parkovať, pretože to nie je pokryté kamerovým systémom,  
- jeden kamerový bod – pod Vinicou- tam bola kamera, ale došlo k nefunkčnosti, 
- bude aj nová výzva, ktorá už je vonku- prevencia kriminality pre rok 2019. 

JUDr. Papcun –odchyt túlavých zvierat, čo sa s nimi deje ?  
- Mestská polícia by uvítala zriadenie karanténnej stanice, máte nejakú predstavu?  

Mgr. Novák- ani jedna obec nemá takú zmluvu s nikým, čo im vyplýva zo zákona, my 
disponujeme štyrmi kotercami na ulici Uhoľnej, 

- nie je to dobrá lokalita, lebo v okolí sú penzióny, 
- hľadáme inú formu, lebo počet psov sa hromadí, 
- uzatvárali sme zmluvu s veterinárom p. doktorom Hubáčkom ,  

uzatvárali sme zmluvu s mestom Spišská Nová Ves so stanicou pre odchyt túlavých 
zvierat,  

- mestská polícia v Spišskej Novej Vsi disponuje karanténnou stanicou , 
- dva mesiace nás to stojí zhruba 150 - 200 Eur, bez dopravy a odchytu, čo je v našej 

réžii, 
- čím dlhšie je tam ten pes, tým viac nás to stojí.  

 

p. Kravecová – chýba mi v materiáloch nelegálna skládka na Slavkovskej, 
- zbúral sa tam plot a odpad tam je vysypaný pred pálenicou, bolo by dobré zaevidovať 

a odstrániť.  
 

Mgr. Novák – spadnutý plot už nie je nelegálna skládka.  
 
p. Kravecová – ale z toho plota vysypali odpad a spravili nový plot.  
 
p. Lorko- chcem poprosiť o informáciu ohľadom cisterny a zápachu , aké sú možnosti.  
 
Mgr. Novák – tento problém sa ťahá od minulého roku, kedy sme odoberali nejaké vzorky 
nakoniec sa neposielali na rozbor, lebo je to záležitosť životného prostredia, 
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- nie je ukončený výskum tohto produktu,  
- asi vieme čo tam je, je tam materiál z Slovenskej Ľupče, to všetko sa do zeminy lialo, 
- máme o tom fotografie aj videa,  
- bude záležať na orgánoch činných v trestnom konaní,  
- sa ukáže, čo bude ďalej. 

p. Lorko- plánujeme my ako samospráva prijať nejaké opatrenia, aby sa obmedzilo hnojenie?  
 
Mgr. Novák- samospráva má nízke kompetencie v tejto veci, bolo požadované, aby sme my 
ako mestská polícia tam šli, kontrolovali , zasahovali,  

- takúto kompetenciu my nemáme, dokonca sme boli napadnutý konateľom firmy, 
- nemôžeme riskovať zneužitie právomoci verejného činiteľa, 
- skontrolovali sme, čo sme mali, spísali sme záznam, ale viac nemôžeme urobiť.  

p. Lorko – v Brezne mali podobný problém, podarilo sa tam vyjednať dohodu, že budú neskôr 
hnojiť, bude to dopredu oznámené,  

- bol by som sa za to, aby sme to prerokovali,  
- problém môže vyriešiť aj všeobecné záväzné nariadenie,  
- chcel by som, aby sa na budúce zastupiteľstvo prichystal taký materiál či môžeme 

prijať také to všeobecné záväzné nariadenie, 
- toto je komplikovaná vec, som za to, aby sme to prerokovali .  

Mgr. Novák – existuje nejaký plán hnojenia, bol za mnou konateľ firmy,  
- ten prípad je aktuálny už skoro dva týždne,  
- keď sme kontrolovali cisternu, šofér nám povedal , že dostal príkaz, 
- konateľ vravel, že on vyvážal len splašky,  
- asi ťažko môžu splašky takto cítiť, 
- keď sme my cisternu kontrolovali, bolo po období, kedy môže tuto činnosť 

vykonávať,  
- do 15. februára nesmie toto vykonávať a ani po 15. februári nesmie, keď je zem 

zamrznutá.  

p. Lorko-  výhodou je, že vieme informovať ľudí aj v našich médiách.  
 
Mgr. Novák – odbor životného prostredia musí mať takéto informácie.  
 
JUDr. Papcun- pripojím sa k príspevku – informácie sú znepokojujúce, chcem, aby sa 
samospráva zaoberala tým, ako je do budúcna možné proces splaškov regulovať.  
 
Ing .Vilkovský, MBA – celé to reguluje zákon, otázkou je, či ho dodržiavajú.  
 
MUDr. Ščurka- jedným z najfrekventovanejších teritórií je areál nemocnice, dochádza tam 
k vypätým situáciám, chodia tam pacienti s úrazmi,  

- nebude sa monitorovať tam?  

Mgr. Novák – na oddelenie psychiatrie chodíme často, čo sa týka monitorovania, my asi 
nemôžeme, nemocnica musí zainvestovať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- nemocnica má v správe areál, oni musia navrhnúť riešenie, ale, aby to 
bolo v súlade s GDPR.  
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p. Kellner- zvážiť inštaláciu kamery na Novom Dvore, aby sme to eliminovali , lebo to už 
bolo cez čiaru.  
 
Mgr. Novák – keď sa vrátim dozadu, čo sa dialo s výrubom dreva v Starej Levoči, a doteraz 
to nie je vyriešené.  
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoča za rok 2018 

Hl. za 18 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
 
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Levoča za rok 2018. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Novák 
                                                                        Mgr. Kučka 
 

19. Súhrnná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018 
 
JUDr. Rusnáčiková bližšie vysvetlila. 
 
p. Kravecová – nezrovnalosti na mestské kultúrne stredisko, čo v roku 2016 sa stali, boli až 
teraz zakomponované do kontroly, 

- ZŠ Gašpara Haina je v riešení polície, čiže my to neriešime.  
 

UZNESENIE č. 67 
K bodu: Súhrnná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018 

Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ   berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď                              Z:  JUDr. Rusnáčiková 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 

20. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo 
veci samej proti JUDr. Pavlovi Papcunovi, Radoslavovi 
Kellnerovi, RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Levoči 

 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
Mgr. Čajová – pokiaľ ide o návrh na konanie proti poslancovi mestského zastupiteľstva JUDr. 
Pavlovi Papcunovi, návrh komisie je takýto:  
 

- Poslanec porušil ustanovenie čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného zákona tým, že 
súčasne vykonáva verejnú funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči 
a zamestnanie u advokátky JUDr. Ľubomíry Bašistovej Virovej, ktorá je v obchodnom 
styku s mestom Levoča, 
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- Za porušenie zákonných ustanovení je potrebné uložiť pokutu vo výške 135,-- EUR 
v zmysle ústavného zákona. 

 
Navrhnuté dôkazy: 
1. Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. 
2. Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 881/2019/PÚ. 
3. Portál Slovenskej advokátskej komory. 

 
- Komisia považuje porušenie povinností a obmedzení poslanca JUDr. Pavla Papcuna 

za dostatočne preukázané, podložené dokladmi a odôvodnené, preto navrhuje prijať 
uznesenie v celom rozsahu. 

Ing. Lisoňová - skutkové vymedzenie nie je dostatočné, v konaní sa s veľkou 
pravdepodobnosťou nepodarí preukázať porušenie čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného 
zákona, preto bude potrebné, aby bolo konanie s konečnou platnosťou zastavené uznesením 
mestského zastupiteľstva prijatým trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
 
Mgr. Čajová- pokiaľ ide o návrh na konanie proti poslancovi mestského zastupiteľstva 
Radoslavovi Kellnerovi, návrh komisie je takýto: 
 

- Poslanec porušil ustanovenie čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona tým, že 
v pozícii konateľa obchodnej spoločnosti LEVONET, s.r.o. sprostredkúva obchodný 
styk pre seba a svoju právnickú osobu s mestom Levoča 

- Týmto je poslanec mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslav Kellner v stave 
permanentného porušovania obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod 
ústavného zákona, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre seba, 
blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre 
verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk 
s mestom.   

- Za porušenie zákonných ustanovení je potrebné uložiť pokutu vo výške 135,-- EUR 
v zmysle ústavného zákona. 
 

Navrhnuté dôkazy: 
1. Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. 
2. Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb pripojenia 

do siete internet č. 733/21546/15/4. 
3. Zmluva o poskytovaní prístupu do optickej sieste pre kamery mesta a poskytovaní 

verejných elektronických komunikačných služieb č. 26678/2018/PÚ. 
4. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

 
- Komisia považuje porušenie povinnosti – obmedzenia poslanca Radoslava Kellnera za 

dostatočne preukázané, podložené dokladmi a odôvodnené, preto navrhuje prijať 
uznesenie v celom rozsahu. 

Ing. Lisoňová - ustanovenie čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona, podľa ktorého 
verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo 
právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho 
verejnej funkcie, obchodný styk s obcou – v našom prípade mestom, je koncipované široko 
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s cieľom postihnúť všetky eventuality obchodovania a činností k nemu vedúcich, no zároveň 
je jednoznačné a striktné. 
 
 Obmedzenie platí generálne, pretože ak by úmyslom ústavodarcu bolo selektovať 
obchodný styk, spôsob jeho sprostredkovania alebo vylúčiť z pôsobnosti tohto ustanovenia 
určitý obchodný styk alebo určitý druh obchodného styku, urobil by to spôsobom ako v čl. 4 
ods. 2 písm. d) ústavného zákona, kde zakazuje verejnému funkcionárovi nadobúdať majetok 
od štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži 
alebo vo verejnej dražbe. 
 
 Slovom sprostredkovanie možno z jazykového hľadiska označiť akúkoľvek činnosť 
umožňujúcu, uskutočňujúcu styk, spojenie, účasť vo verejnom obstarávaní, verejnej súťaži 
nevynímajúc. 
 
 Aj keď obchodný styk nemá legálnu definíciu v právnom poriadku Slovenskej 
republiky, zo súvislostí, v akých sa používa, možno usúdiť, že nejde len o samotný zmluvný 
úkon, alebo aj všetky plnenia zo zmluvy, akékoľvek faktické konania, a to nielen na základe 
zmluvy, ale aj z iných právnych dôvodov, napr. zo zákona. 
 
 Na základe uvedeného zastávam názor, že v tomto prípade je porušenie ustanovenia čl. 
4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona skutkovo naplnené a konanie iniciované komisiou 
plne právne indikované. 
 
Mgr. Čajová - pokiaľ ide o návrh na konanie proti poslancovi mestského zastupiteľstva 
RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, návrh komisie je takýto: 
 

- Poslanec porušil ustanovenie čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona tým, že 
v pozícii konateľa obchodnej spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením 
obmedzeným sprostredkúva obchodný styk pre seba a svoju právnickú osobu 
s mestom Levoča. 

- Týmto je poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič 
v stave permanentného porušovania obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 
2. bod ústavného zákona, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre 
seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to 
pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk 
s mestom. 

- Za porušenie zákonných ustanovení je potrebné uložiť pokutu vo výške 90,-- EUR 
v zmysle ústavného zákona. 

Navrhnuté dôkazy: 
1. Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. 
2. Zmluva o dielo č. 27109/CR/2011, 
3. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

 
- Komisia považuje porušenie povinnosti – obmedzenia poslanca RNDr. Vladimíra 

Adamkoviča za dostatočne preukázané, podložené dokladmi a odôvodnené, preto 
navrhuje prijať uznesenie v celom rozsahu. 
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Ing. Lisoňová - platí to, čo v predchádzajúcom prípade. 
  

Zároveň chcem veľmi dôrazne vyjadriť, že ani v jednom z dvoch návrhov týkajúcich 
sa poslancov RNDr. Vladimíra Adamkoviča a Radoslava Kellnera nepožadujeme konanie pre 
existujúci rozpor záujmov. 
 
 Konanie navrhujeme z dôvodu konkrétneho porušenia čl. 4 ústavného zákona, t. j. 
z dôvodu neplnenia veľmi konkrétne ustanoveného obmedzenia pre verejného funkcionára. 
Obmedzenie musí byť dodržané vždy, aj keď rozpor verejného záujmu a osobného záujmu nie 
je. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – v každom prípade budete hlasovať o všetkých troch poslancoch, 

- v prvom bode beriete na vedomie návrh komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcie funkcionárov mesta, 

- v druhom bode u všetkých troch poslancov sa hlasuje o začatie konania,  
- vo všetkých prípadoch môže mestské zastupiteľstvo prijať definitívne riešenie,  
- pokiaľ zastupiteľstvo schváli začatie konania, tak sa konanie začne, pokiaľ to 

zastupiteľstvo 3/5 väčšinou poslancov neschváli tak sa konanie nezačne.  

Ing. Novotný – budeme mať dve hlasovania? 
 
Ing. Vilkovský, MBA- k tomuto bodu bude šesť hlasovaní, ku každému poslancovi dve 
hlasovania, 

- v prvom hlasovaní beriete na vedomie, 
- v druhom rozhodujete o začatí konania, 
- nemôže o tom rozhodnúť komisia, celé je to v rukách zastupiteľstva.  

Ing. Lisoňová- návrh komisie sa vezme na vedomie a druhé hlasovanie bude znieť MZ 
navrhuje, alebo schvaľuje začiatok konania voči poslancovi dnešným dňom,  

- v prípade ak toto uznesenie nebude schválené nadpolovičnou väčšinou  prítomných 
poslancov, konanie sa nezačne, nebude diskusia, nebude sa hlasovať o ďalších 
návrhoch komisie tejto veci konkrétnej.  
 

Ing. Vilkovský, MBA- diskusia bude, ak sa príjme schválenie začatia konania. 
 
Ing. Novotný- k tomu nemáme možnosť diskutovať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- diskusia bude v zmysle rokovacieho poriadku, pokiaľ bude schválené 
začatie konania, keď nezačne zastupiteľstvo konať, je zbytočné dávať slovo, aby sa vysvetlilo.  
 
JUDr. Murín – samotná diskusia by mala byť pred každým uznesením.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- ale toto je konanie, toto nie je klasické uznesenie, 

- ak si zastupiteľstvo konanie odsúhlasí, tak vtedy sa dá slovo poslancovi a potom 
začína diskusia.  

JUDr. Murín- som názoru, že pred každým hlasovaním, má poslanec právo zasiahnuť do 
diskusie. 
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Ing. Lisoňová- v tomto prípade by sme mali postupovať  tak, že sa zoberie návrh komisie na 
vedomie a bude sa rozhodovať o začatí alebo nezačatí, mali by sme postupovať v zmysle 
ústavného zákona a v zmysle ustanovení v článku 9, rokovací poriadok sa nepoužije, diskusia 
môže byť mimo konania.  
 
Ing. Novotný- môže byť následné.  
 
Ing. Lisoňová – keď  sa neschváli môže v zmysle rokovacieho poriadku môže primátor udeliť 
diskusiu, po hlasovaní.  
 
Ing. Novotný – pokiaľ by sme neschválili začatie konania môže byť potom diskusia?  
 
Ing. Vilkovský, MBA- pokiaľ sa vy zhodnete na diskusii, umožním diskusiu, v tomto prípade 
sa neuplatňuje rokovací poriadok, ale ústavný zákon, o ktorom sa hlasuje, že beriete na 
vedomie a potom hlasuje o jednotlivých členoch.  
 
JUDr. Murín- načo bude potom diskusia, keď nebude odsúhlasené, diskusia musí byť podľa 
rokovacieho poriadku. 
 
Ing. Lisoňová- v tomto prípade ide o konanie.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- je vás tu 19, dávam návrh , kto je tu za diskusiu.  
 
p. Čurilla- hlasovaním zahájime konanie.  
 
Ing. Novotný - len či môžeme následne diskutovať.  
 
Ing. Lisoňová – ale to už bude mimo konania.  
 
MUDr. Dzurňáková  MBA – nejde to podľa klasického rokovacieho poriadku, ale podľa 
ústavného zákona,  

- pokiaľ ústavný zákon hovorí , že nie je to v zmysle rokovacieho poriadku, mali by 
sme postup dodržať.  

Ing. Vilkovský, MBA- v rámci demokracie si odsúhlaste diskusiu po hlasovaní. 
 
JUDr. Murín- nesúhlasím s Vami p. doktorka, lebo kde inde sa má rokovací poriadok použiť, 
ako na rokovaní mestského zastupiteľstva , určite sa tu vzťahuje rokovací poriadok, 

- ak sa poslanec zapojí do diskusie ešte pred hlasovaním mu má byť udelené slovo, 
- ak mu to predsedajúci neumožní, my ako poslanci si máme právo vziať slovo a vedie  

zastupiteľstvo pán zástupca, 
- nejdeme vykonávať dokazovanie, dokazovanie sa začne vykonávať až keď sa 

odhlasuje samotné začatie konania.  

Ing. Novotný- môže byť diskusia pred hlasovaním?  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- máme 5 uznesení, hlasujeme uznesením č. 1 berie na vedomie, 
uznesením č. 2 – keď ho neprijmeme, 3,4 , 5  nepokračujú.  

- diskusia po je podľa mňa už irelevantná.  
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Ing. Vilkovský, MBA- teraz si odhlasujte diskusiu.  
 
Ing. Novotný- som za diskusiu po hlasovaní.  
 
JUDr. Murín- umožnite nám stlačiť tlačidlo a postupne nech to má kultúru, tlačením tlačidla 
sa zapojíme do diskusie.  
 
Ing. Novotný – mali by sme diskutovať bez hlasovania, nám chcete uprieť právo povedať 
názor.  
 
JUDr. Murín- tu § 8, článok 10, ak požiada poslanec o slovo, slovo sa mu pridelí, ak primátor 
neudelí slovo, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva.  
 
Ing. Vilkovský MBA – ja som nikomu neodňal právo. 
 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
               Rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
               Vladimírovi Adamkovičovi, JUDr. Pavlovi Papcunovi a Radoslavovi  
               Kellnerovi, poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 4 proti  0 zdr.10  nehl.2=neschválené 
 
 
MZ neschvaľuje diskusiu poslancov MZ pred hlasovaním k bodu: Návrh na začatie  
konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie  
rozhodnutia vo veci samej proti RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, JUDr. Pavlovi Papcunovi  
a Radoslavovi Kellnerovi, poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA       
  
JUDr. Murín- tu sa nemá dávať ani hlasovať, máme zákonný nárok podľa článku 10  - slovo 
sa nám musí udeliť.  

- nejdeme vykonávať dokazovanie k týmto veciam.  

Ing. Novotný- diskusia bude po hlasovaní ? Môžeme hlasovať.  
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
               Rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
               Vladimírovi Adamkovičovi, JUDr. Pavlovi Papcunovi a Radoslavovi  
               Kellnerovi, poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 4 proti  0 zdr.10  nehl.2=neschválené 
 
 
MZ neschvaľuje diskusiu poslancov MZ pred hlasovaním k bodu: Návrh na začatie  
 konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie  
rozhodnutia vo veci samej proti RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, JUDr. Pavlovi Papcunovi  
a Radoslavovi Kellnerovi, poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA        
  



44 
 

 
UZNESENIE č. 69 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
              Rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
              Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 16 proti 0  zdr.2  nehl.0 
 
MZ berie na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov proti poslancovi Mestského zastupiteľstvo v Levoči RNDr. Vladimírovi 
Adamkovičovi z dôvodu porušenia obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                   Z: Ing.Lisoňová 
                                                                                                                      Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
              Rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
              Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 1 proti  6 zdr.11  nehl.0=neschválené 
 
MZ neschvaľuje začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov dňom 14. 02. 2019 proti poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. 
Vladimírovi Adamkovičovi z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe zistení 
komisie pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta o porušení 
obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod. ústavného zákona.  
T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi   
                Papcunovi,   poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 15 proti 0  zdr. 1 nehl.1 
 
 
MZ berie na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov proti poslancovi Mestského zastupiteľstvo v Levoči JUDr. Pavlovi 
Papcunovi z dôvodu porušenia povinností a obmedzení ustanovených v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. 
a) a c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 72 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi   
                Papcunovi,   poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 3 proti 8  zdr. 7 nehl.0=neschválené 
 
MZ neschvaľuje začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov dňom 14. 02. 2019 proti poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. 
Pavlovi Papcunovi z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe zistení komisie pre 
ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta o porušení povinností a 
obmedzení ustanovených v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného zákona.  
T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
               rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi  
               Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 16 proti  0 zdr.1  nehl.0 
 
MZ berie na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov proti poslancovi Mestského zastupiteľstvo v Levoči Radoslavovi Kellnerovi 
z dôvodu porušenia obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:  Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
               rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti Radoslavovi  
               Kellnerovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
           Hl. za 0 proti 9  zdr.9  nehl.1=neschválené 
 
MZ neschvaľuje začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov dňom 14. 02. 2019 proti poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslavovi 
Kellnerovi z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe zistení komisie pre ochranu 
verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta o porušení obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod. ústavného zákona. 
T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                Mgr. Kučka 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- poprosím do zápisu - bol omyl pri doktorovi Papcunovi , som plánoval 
stlačiť nie zelené, ale žlté tlačidlo.   
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Ing. Vilkovský, MBA- konštatujem, že mestské zastupiteľstvo nezačalo konanie voči 
dotknutým poslancom.  
 
p. Kellner- chcem sa obhájiť, zo všetkých zmluvných vzťahov som vyšiel z výberového 
konania,  

- komisii chcem vytknúť, že nedostatočne preskúmali aké vzťahy mám, 
- dodávam služby pre organizácie v pôsobnosti mesta, školy, škôlky, technické služby, 

Lesy mesta Levoča, Mestskú Stavebnú Prevádzkareň,  
- nemám pocit, že by som uprednostnil svoj záujem , dávam tretinové ceny ako pre iné 

mestá. 

JUDr. Murín – poprosím dať do zápisnice, že dvom poslancom nebolo umožnené zapojiť sa 
do diskusie pred bodom programu a hlasovaním, 

- zastávam názor, že u dvoch poslancov sa jedná o rozpor záujmov,  
- my sme tu nešli nikoho sankcionovať ani zbaviť mandátu, ale sme šli rozhodnúť či 

nastali skutočnosti, na základe ktorých sa bude rozhodovať ďalej,  
- tieto skutočnosti nikto nespochybnil, 
- zmluvy sú platné , obchodné styky pretrvávajú,  rozpory sú tam, až na základe toho by 

sa začalo dokazovanie, 
- neviem čo na konaní by bolo nespravodlivé,  
- konflikt je v tom, či poslanci, ktorí sú v rozpore neuprednostňovali  pri hlasovaní 

osobné záujmy,  
- konanie by sa začalo a bola by tam možnosť dať si veci do poriadku a vtedy by sa 

ukázal morálny charakter poslanca, či chce robiť poslanca pre ľudí alebo u neho 
prevažuje súkromný záujem, čiže poberanie výhod z mestského rozpočtu,  

- pri jedinom poslancovi by uprednostnil ten verejný záujem, kde príjem z mestského 
rozpočtu je zanedbateľná časť, kdežto pri dvoch poslancoch je poberanie peňazí 
z mestského rozpočtu takmer jediným príjem, 

- je to precedens, do budúcna tak závažné veci, kde veci ako advokácia, kde advokátsky 
koncipient sú povinní zachovať mlčanlivosť pri všetkých skutočnostiach, 

- aj pri p. Adamkovičovi, kde my máme záruku, že pri zostrihávaní videozáznamu 
nebude vplývať príjem na jeho rozhodovanie, 

- vyhli sme sa konaniu ex offo , ale článok 9 ústavného zákona podľa odseku 2 písmena 
b) - začne zastupiteľstvo na základe podnetu, kde je zrejme kto ho podáva, koho sa 
týka a čo sa namieta doručením mestskému zastupiteľstvu, 

- podnet môže prísť z vonku , anonymný, akonáhle bude doručený, konanie sa začať 
musí,  

- dotknutí poslanci mali možnosť dať si veci dokopy, veď zmena pracovného pomeru 
nie je problém, ale tak okato  do toho rozporu záujmu prísť, je to precedens.  

Ing. Novotný – ja neskrývam nadšenie , že sme to tak jednoznačne schválili tento návrh a tým 
pádom sme ochránili čo je pre mňa viac svätejšie ,  

- sväté je mandát,  čo poslanec dostal od ľudí,  
- nadšenie je opodstatnené ,  
- ja by som si chcel tiež zahryznúť do mestského koláča, 
- mám dve s.r.o. ,  jednou staviam, budujem kanalizáciu, zatepľujem,  
- druhou poskytujem verejné osvetlenie,  
- čo keby som aj ja šiel do takých súťaží, vypýtal si na Sadovej ulici kde mi býva mama, 

troška elegantne donesiem ďalšie dve firmičky, aby sme si to zrežírovali, bolo by to 
košer? 
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- firma p. Lorka tiež dodáva súčiastky všetkým mestským firmám, je to v poriadku 
alebo to nie je v poriadku.  
 

MUDr. Ščurka- ja ošetrujem všetkých ľudí.  
 
Ing. Novotný- či si aj ja môžem zahryznúť, či niekto iný môže a ja nie,  

- chcel by som aby sme začali konania vo veci vypovedania zmlúv, tam kde by sme 
videli možné rizika kupovania si poslaneckého hlasovania, alebo možnosti vplývať na 
konateľov jednotlivých mestských spoločnosti, 

- bavili sme sa s p. Adamkovičom on vravel , že nemá problém s tým, keby ukončil 
zmluvu,  

- bavili sme sa aj s p. Cvoligom, že TV Reduta môže urobiť  video za nejakých 175  Eur 
reportáž 20 minútovú, 

- obrovský rozpor ovplyvňovať pri výbere tematiky, ja môžem mať iný názov ako 
majiteľ TV Levoča na fungovanie Lesov mesta Levoča môžem mať dojem, že tam  
dochádza k hospodárskej kriminálnej činnosti a šafáreniu s majetkom mesta, ale pán 
majiteľ TV Levoča si môže vybrať ako fantasticky zalesnil Václavak, 

- chcel by som aby sa dotknutí očistili, a aby sme my ako vedenie mesta pristúpili 
k tomu, aby sme odstránili konflikt  tým, že zrušíme zmluvu s dodávajúcim subjektom 
ktorý je v konflikte záujmov.  

JUDr. Murín- deje sa to v samosprávach, keď to môžu robiť levočania, poskytovať služby, 
ktoré nemajú vplyv na rozhodovanie, tak prečo by som ja nemohol rožky napiecť nemocnici, 
prečo by p. Čurilla nemohol stravu dať, 

- cítim čo sa týka advokácie tam je to nebezpečný precedens,  
- mám informáciu p. Papcun, že advokátska kancelária poskytuje právne služby aj 

Helske s.r.o. a ty ako poslanec máš hlasovať o zmluvách, kde je záruka ochrany 
verejného záujmu,  

- je dôležitý u nás verejný záujem.   
 

JUDr. Papcun- Vaša informácia, že naša kancelária poskytuje právne služby spoločnosti 
Helske je chybná, nikdy sme neposkytovali,  

- chcem sa poďakovať  p. vedúcej Lisoňovej, že ostala pevná a postupovala striktne 
v súlade s zákonom, nepodľahla tlaku pseudoprávnych a morálnych argumentov zo 
strany dvoch členov komisie na ochranu verejného záujmu.  

Mgr. Chalupecká- ak hlasujem proti niečomu, to preto , že s tým nesúhlasím, nie preto, že 
mám obavy.  
 
JUDr. Murín- mali sme komisiu, aj neoficiálne stretnutia,  

- vyprosím si, že by iniciatíva čo sa týka návrhu na začatie konania vzišla od dvoch 
členov komisii,  

- my ako komisia sme boli prizvaní na otváranie obálok, kde boli písomné oznámenia, 
- p. Lisoňová, konštatovala že p. Adamkovič je v rozpore záujmov, že treba pripraviť 

uznesenie, a ja na to , že keď ma byť riešený p. Adamkovič , tak nech je riešený aj p. 
Papcun, a keď voči nemu má začať konanie, tak potom padlo meno aj na p. Kellnera, 
nie odo mňa a pomaly sa to začalo dominom efektom posúvať aj k ďalším poslancom, 

- ja  za seba môže povedať, že ani jedno euro som nedostal ani nepoberám.  
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p. Kravecová – som členka komisie a poslancov volili ľudia, my nemáme právo ich odvolávať 
ani riešiť, ale máme právo z komisie spraviť výstup aj pre občanov mesta, aby každý povedal 
slovne pred každým a obhájil a očistil sa, 

- mňa p. riaditeľka prepustila, lebo som bola nevhodná a teraz troch členov zo 
zastupiteľstva by ste vyradili lebo Vám nepasujú do bunky.  
 

RNDr. Adamkovič – zo strany komisie mi bolo vytknuté , že porušujem povinnosť podľa 
článku 4 ods. 2 písm. c) - ústavného zákona č. 357/2004 Zb. z. a to s poukazom na skutočnosť 
že TV Levoča s.r.o. má zmluvu s mestom Levoča, 

- podľa ustanovenia verejný funkcionár sa musí zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore 
s týmto zákonom,  

- verejný funkcionár nesmie sprostredkovať pre seba, blízku osobu, inú osobu alebo 
právnickú osobu okrem prípadu, ak to vypláva z výkonu verejnej funkcie obchodný 
styk s obcou, 

- v celom rozsahu nesúhlasím , nectím sa byť v konflikte záujmov, 
- v pozícii poslanca som si nesprostredkoval obchodný styk s mestom, nakoľko zmluva 

medzi TV Levoča a mestom Levoča bola uzavretá v roku 2010.  

JUDr. Murín- všetci poslanci porušili zákon podľa článku 6 ods. 1 a to konkrétne: 
- verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánov vo veci na ktorej má 

osobný záujem, čiže napríklad aj schvaľovanie rozpočtu mesta, čo bolo predmetom 
decembrového zastupiteľstva je povinný oznámiť svoj osobný záujem na obci predtým 
ako zahlasuje alebo povie,  

- morálny kredit, áno poberám ako poslanec paušál vo výške 3 000 Eur mesačne, tak 
z toho dôvodu sa zdržím hlasovania o mestskom rozpočte,  

- tvoj argument p. Papcun- aktuálne som zamestnancom advokátskej kancelárie JUDr. 
Ľubomíry Bašistovej Virovej, ktorá poskytuje externé právne služby Mestu Levoča 
bez vedenia agendy Mesta Levoča, 

- v čom spočívajú tie právny služby mestu bez vedenia agendy Mestu Levoča, 
- budeme to tolerovať do budúcna alebo nie.  

JUDr. Papcun- ja som zápisnicu nečítal, ja túto agendu nevykonávam, interpretované to bolo 
inak.  
 
Ing. Lisoňová – jednoznačne to - bez vedenia mesta sa vzťahuje na zamestnanca advokátskej 
kancelárie.   
 
JUDr. Murín – keď podpisujem zápisnicu, tak si to skontrolujem.  
 
Mgr. Čajová – nie je úplne pravda, že p. Lisoňová prišla s touto informáciou a debata 
vyplynula z toho, že je možno, že jeden poslanec bude mať rozpor,  

- nie je pravda že p. Inžinierka menovala konkrétne, 
- ja som to pochopila tak, že p. doktor Papcun je zamestnaný v advokátskej kancelárii 

ale on agendu nevykonáva.  
 

Ing. Novotný – je nutné pokračovať s TV Levoča, keďže je tu morálny konflikt, keďže p. 
poslanec a majiteľ TV Levoča by mohol negatívne komentovať niektoré udalosti a diskusie.  
Ing. Vilkovský, MBA – ak bude taký návrh, bude sa musieť tým zastupiteľstvo  zapodievať, 

- teraz je diskusia ku konfliktu záujmov.  



49 
 

Ing. Novotný – neviem, či je vôbec zastupiteľstvo alebo vedenie mesta v kompetencii zrušiť 
obchodnú zmluvu s takou spoločnosťou.   
 
Ing. Vilkovský, MBA- bola schválená v zastupiteľstve, čiže je to vec zastupiteľstva  
 
JUDr. Murín- z oboch komisii sú aj zápisnice aj z druhej je aj zvukový záznam, čiže ak niekto 
bude spochybňovať, tak potom o čom sa tu bavíme.  
 

21. Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta 
a ustanovujú podmienky na umiestnenie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta 
Levoča 

 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 75 
K bodu:  Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky  
              na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas  
              volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta 
               Levoča.                     
          Hl. za 15 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú 
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča, uplatnené 
žiadne pripomienky. 
T : 28.02.2019                                                                       Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:  Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky  
              na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas  
              volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta 
               Levoča.                     
          Hl. za 17 proti 0  zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú 
miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území 
mesta Levoča, podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T : 28.02.2019                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
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22. Zásady odmeňovania poslancov, Odmeňovanie zástupcu 
primátora mesta 

 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu:  Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta. 
          Hl. za 18  proti 0  zdr.1  nehl.0 
 
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. 3. 2019 podľa predloženého návrhu.  
T : 01. 03. 2019                                           Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 78 
K bodu:  Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta. 
          Hl. za 18 proti 0  zdr. 0 nehl.0 
 
MZ ruší uznesenie č. 1/48 zo dňa 06. 12. 2018. 
T : 01. 03. 2019                                           Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                 Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu:  Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta. 
          Hl. za 19 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ berie na vedomie, že s účinnosťou od 01. 02. 2019 určuje zástupcovi primátora výšku 
platu alebo odmeny podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta 
T : 01. 03. 2019                                           Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                Mgr. Kučka 
 

23. Doplnenie bodu programu – návrh na odvolanie člena a voľba 
nového člena komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a dopravy 

 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu:  Návrh na odvolanie člena a voľba nového člena komisie výstavby, územného  
                plánovania, životného prostredia a dopravy 
          Hl. za 17 proti  0 zdr. 0 nehl.0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera – MZ odvoláva člena 
komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy Stanislava 
Kolečanyiho a volí za člena komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
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a dopravy Adriána Kolečanyiho, nakoľko Stanislav Kolečanyi nemá záujem o členstvo v tejto 
komisii.  
T: 18.2.2019         Z: Ing. Lisoňová 
             Mgr. Kučka 
 
 

24. Doplnenie bodu programu – voľba členov komisie Mestského 
zastupiteľstva v Levoči pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta 

 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:  Voľba členov komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči pre ochranu  
                verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta                                     
           Hl. za 16 proti  0 zdr.0  nehl.0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – MZ rozširuje počet 
členov komisie MZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta z 3  
na 5 členov.  
T:  18.2.2019         Z: Ing. Lisoňová 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 82 
K bodu:  Voľba členov komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči pre ochranu  
               verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta                                                    
           Hl. za 17 proti  0 zdr.1  nehl.0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – MZ volí za člena 
komisie MZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta MUDr. 
Janu Surákovú.  
T:  18.2.2019         Z: Ing. Lisoňová 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 83 
K bodu:  Voľba členov komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči pre ochranu  
                verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta                                                      
           Hl. za 18 proti  0 zdr.1  nehl.0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – MZ volí za člena 
komisie MZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta PaedDr. 
Ľubomíra Repaského.   
T:  18.2.2019         Z: Ing. Lisoňová 
             Mgr. Kučka 
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25. Interpelácie poslancov 
 
 
p. Kravecová- pri pamätníku sa spomínalo, aby sa opravila cesta na Vinnu, aby sa tam dalo 
dostať, požiadali by sme mestské lesy o pomoc,  

- pri Pepcu zriadiť obuv  - Daichman či nie je možné zriadiť. 

 
Ing. Vilkovský, MBA – to je súkromný vlastník, on určuje obchodné podmienky, to nie je 
v kompetencii mesta určovať, čo tam bude a čo nie.  
 
p. Kravecová – Slabozrakí a nevidiaci majú požiadavku, aby schody boli označené žltou 
farbou.  
 
JUDr. Murín – zloženie mestskej rady, je tam možné doplniť siedmeho člena, keď rokujeme 
v zbore máme procesnú hnmotno právnu ex akciu.  

- ak by zastupiteľstvo nebolo naklonené, trvám ,že by  tam bolo pomerné rozloženie 
nezávislých poslancov, poslankyne ľavicovej a poslancov pravicových strán,  

- ak sa tak nezhodneme, tak navrhnem odvolať jedného člena mestskej rady potom bude 
päťčlenná mestská rada, 

- ak to nebude, tak potom dám poslanecký návrh za zrušenie mestskej rady ako 
poradného orgánu,  

- rád by som bol , aby do budúceho zastupiteľstva to šlo ako bod programu, 
- navýšiť alebo znížiť alebo zrušiť.  

p. Kellner- Chcel by som požiadať zástupcov mesta Levoča v nemocnici, aby nám 
porozprávali o stave v nemocnici, nakoľko počúvame zlé reakcie, niekoľko mojich známych 
dalo výpoveď, chcem nechať predniesť správu.  

 
Ing. Vilkovský, MBA – v apríli je súčasťou programu aj správa o hospodárení mestských 
organizácii včítane nemocnice, 

- dozorná rada je zložená z dvoch členov skupiny Agel, dvoch členov zo zamestnancov 
a dvaja členovia sú zástupcovia mesta. 

p. Dučnko- dodanie technického zariadenia do šatní futbalových,  
- klub si nemôže prevziať šatne kým ta nebudú skrinky, lavičky, 
- Levočské lúky  - presklená zástavka len na jednej strane je, prečo nie je tam na druhej 

strane aj .  

Ing. Vilkovský, MBA- zástavky sme oficiálne ešte neprevzali , máme len súhlas aby tam 
zastavovali autobusy.  
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RNDr. Adamkovič- chcem tlmočiť požiadavku našich seniorov, či by sa nedal ten ich 
príspevok 200 eur ročne troška navýšiť.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- skúšali sme to streamovať cez FB, je problém so zvukom, nakúpiť 
techniku , 

- poprosím doručiť na zastupiteľstvo aj radu zasadací poriadok, ja potom predložím 
návrhy na zmeny zasadacieho poriadku. 

Ing. Novotný – prečo neboli dnes prizvaní konatelia a riaditelia spoločností s majetkovou 
účasťou mesta Levoča 
 
Ing. Vilkovský, MBA- im to nevyplýva z titulu funkcií, pokiaľ chcete, tak potom musíme 
prizývať aj riaditeľa nemocnice.  
 
Ing. Novotný- podľa mojich vedomostí predošlý primátor ich spovinnil, či budú nabudúce.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- v aprílovom zastupiteľstve už budú , mimo vodárni.  
 
Ing. Novotný- dnes sme tu od 10:00,  nie je lepšie spraviť častejšie zastupiteľstva?  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga- mali sme už aj 7 hodinové zastupiteľstvá. 
 
Ing. Vilkovský, MBA- mali sme aj také, že sa večer prerušilo, 

- keď si schválite, bude aj každý mesiac, 
-  môže byť aj mimo programu zastupiteľstvo.   

MUDr. Dzurňáková, MBA – nenašlo by sa riešenie ohľadom parkovania pri Katolíckej 
univerzite, externistky blokujú parkovanie, aby sa to tam upravilo alebo pokutovalo, 

- po ôsmich rokoch som zasadla na túto stoličku a musím skonštatovať, že verbálne je 
bohatšie,  zamýšľam sa, že osobnostná vyzretosť bývalých poslancov, ktorí zastupujú 
obchodné spoločnosti si myslím, že mali dostatok času, tých 60 dní nato, aby sa 
vysporiadali so svojím členstvom, ak ma nezvolili, napísal list poďakoval vedeniu  
a vzdal sa členstva .  

- odvolávanie je nepríjemne vec, zvlášť pre tých ktorí sú členovia politických strán.  

Mgr. Chalupecká – detské ihrisko nemôže mať plastový povrch a systém, že deti chodia 
pomaly v reflexných vestách na šmýkačku, 

- pokiaľ ide o ich vývoj, ak je dieťa pod dozorom, tak sa nenaučí vyvinúť cit pre 
rovnováhu. 

- ihriska by mali byť také, že sa tam budú môcť deti hrať a nie len s vychovávateľkami 
tam byť, 

- ak sa budú ihriská plánovať, aby tam neboli plastové konštrukcie.  
 
JUDr. Murín –v dozornej rade nejdeme nikoho zabetónovať,  

- Rozvoj 16 , niekedy som tam býval, tá cesta k mestskej bytovke, tá cesta sa tam 
prepadáva, spevniť tu cestu nejako.  
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Interpelácie poslancov MZ 
 

 
1. Interpelácia poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – žiadam o prítomnosť 

štatutárov spoločností s účasťou mesta na zasadnutiach MZ.  
T: ihneď a stály        Z: Mgr. Kučka 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – cesta na Vinnu – úprava. 
T: ihneď a stály        Z: Ing. Tancár 
 

3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej – označenie schodov pre 
slabozrakých a nevidiacich žltou farbou.  

T: 30.3.2019        Z: Ing. Horbaľ 
 

4. Interpelácia poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA – pre komisiu 
výstavby, územného plánovania a životného prostredia a dopravy v súčinnosti 
s náčelníkom MsP, aby na mieste – Bottova ulica prehodnotili dopravné značenie 
a dali možné návrhy riešení parkovania študentov KÚ RK eventuálne pokutovania 
nedodržiavania dopravných predpisov.  
T: 30.3.2019        Z: Mgr. Novák 
             Ing. Pitoráková 
 

5. Interpelácia poslanca MZ Radoslava Kellnera – chcem požiadať zástupcov mesta 
Levoča v dozornej rade VNsP, a.s. o stručnú správu o stave tejto spoločnosti 
z pohľadu personálneho, ekonomického a prevádzkového. Nakoľko posledné 
mesiace ma konfrontujú zamestnanci a exzamestnanci s neúnosnou situáciou 
v tejto organizácii      .  
T: 30.3.2019        Z: Mgr. Kučka 
 

6.  Interpelácia poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu - zmena zasadacieho 
poriadku MZ: Ogurčák, Čajová, Chalupecká, Ščurka, Suráková, Papcun, Lorko, 
Cvoliga 

-      Kúpa mikrofónov do zasadacej miestnosti MsÚ Levoča. 

T: 30.3.2019        Z: Mgr. Kučka 

                       informatik MsÚ 

7. Interpelácia poslanca MZ Miroslava Dunčka – Technické služby - apelovanie na 
dodanie technického zariadenia /lavičky, skrinky/ do futbalových šatní  v budove 
kocky.  

T: 30.3.2019        Z: Mgr. Minďaš 
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8. Interpelácia poslanca MZ Miroslava Dunčka  - autobusová zastávka na 
Levočských Lúkach na strane v smere do SNV – presklená zastávka prečo nie je. 

T: 30.3.2019        Z: Ing. Pitoráková 

 

26. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Vilkovský, MBA poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil 3. 
zasadnutie MZ 
 
Spracoval: Mgr. Kamil Tomaškovič 
V Levoči dňa 14. 02. 2019 
 

 


