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Mestská rada v Levoči 
Z Á P I S N I C A 

z 2. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  05. februára 2019 

 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 
     Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský privítal všetkých poslancov, konštatoval 
uznášaniaschopnosť. Následne dal hlasovať o programe, určil za overovateľov zápisnice 
JUDr. Ľubomíra Murína a p. Jána Lorka a zapisovateľa určil Mgr. Kamila Tomaškoviča.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – dnes ráno doručil JUDr. Murín materiál, čo sa týka zmien 
v dozorných radách Lesy mesta Levoča a úprava počtu členov mestskej rady. Rokovací 
poriadok udáva, že  majú byť doručené tri dni vopred. Mestská rada má o tom rozhodnúť či sa 
bude týmito materiálmi zaoberať, 

- som za to, aby sa urobili zmeny v orgánoch všetkých spoločnostiach na 
zastupiteľstve nielen v Lesoch mesta Levoča, ale aj v Nemocnici a v Stavebnej 
prevádzkarni,  

- vy hlasovaním určujete, či ten materiál budeme dnes prejednávať, alebo sa to 
odloží, 

- z môjho pohľadu, keď chceme robiť zmeny v orgánoch spoločnosti, čo je logické 
po voľbách. 

 
JUDr. Murín- ospravedlňujem sa, že je to neskoro podávané, nevidím dôvod, keby sme to 
neodsúhlasili, aby to nešlo do mestského zastupiteľstva, predmetom rokovania mestského 
zastupiteľstva to musí byť, aby bola splnená náležitosť minimálne sedem dní pred zasadnutím 
mestského zastupiteľstva.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – máme návrh programu, ktorý máte pred sebou, musím dať hlasovať 
či preberáme tie materiály, ktoré boli doplnené na tejto mestskej rade,  

- tie materiály hovoria o zmenách v dozornej rade a o zvýšení počtu členov mestskej 
rade na sedem, 

- k zvýšeniu počtu členov sa vyjadrím, zákon nám hovorí, že tretina poslancov tvorí 
mestskú radu, v našom prípade 6,33 a to sa zaokrúhľuje smerom nadol, aj keď by 
som bol rád, keby sa zaokrúhľuje smerom na hor.  

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Doplnenie programu MR 

Hl. za  2 proti  2 zdr  1                = neschválené 
 
MR neschvaľuje návrh poslanca MR JUDr. Ľubomíra Murína – doplniť program 
rokovania MR  o materiál zmena členov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
s.r.o. Levoča a úprava počtu členov mestskej rady.  
T: ihneď         Z: primátor mesta        
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UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MR 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR schvaľuje program rokovania MR. 
 T: ihneď         Z: primátor mesta        
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Kučka predniesol vyhodnotenie plnenia uznesení z 1. Zasadnutia MR. Všetky body, 
ktoré boli predmetom rokovania MR, boli splnené. Ostatné body boli predmetom rokovania 
MZ.  
- chcem Vás ešte poprosiť, ako podávate návrhy, máte tu pripravené hárky, potrebujeme to 
písomne, ako na zastupiteľstve, aby to bolo presné zachytené.  
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  5 proti  0 zdr  1 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia MR.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka        
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR schvaľuje overovateľov zápisnice: JUDr. Ľubomír Murín, Ján Lorko 
T: ihneď         Z: primátor mesta     
 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
 

3/1 Zrušenie uznesenia 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Kravecová- čo teraz s tým  
 
Mgr. Drahomirecký- navrhujeme súťaž zrušiť a vrátiť zábezpeky.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – vznikol tam susedský spor medzi terajším vlastníkom a pozemok, čo 
slúžil ako parkovisko, vidíme v tom problém, došlo by ešte k väčším susedským sporom 
medzi Tomalskými a vlastníkmi chaty.  
 
Mgr. Drahomirecký- ide o tento pozemok a predaj tejto časti pozemku, mesto malo na tomto 
priestranstve urobiť taký zásah, aby tu nedochádzal ku hromadeniu odpadu. (ukazuje na 
mape),  

- je to ťažko riešiteľné. 
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Ing. Vilkovský, MBA- keď sa to predá, urobíme si ešte väčší problém a to nechcú ani 
Tomalský ani majiteľ pozemku, 

- vidím to tak radšej to nepredať a nechať tam prístup ako je, 
- úloha mestskej polície chodiť tam častejšie a dodržiavať poriadok. 

 
JUDr. Murín – prístup k tým trom domom ? 
 
Mgr. Drahomirecký-  majú spredu, sú to takí starí ľudia a reálne prechádzajú po rovine.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – auto prejde po zúženú časť za tým penziónom .  
 
p. Lorko- celý proces spustila súťaž  o kúpu pozemku z penziónu, a prišlo sa na to , že sú tam 
aj pozemky neprávom užívané.  
 
Mgr. Drahomirecký- to bude predmetom ďalšieho vyšetrovania  
 
p. Lorko- to ideme vysporiadať, s p. Bartkom som rozprával, súhlasil so zámenou pozemku 
a vznikla by prijateľná parcela pre mesto na predaj.  
 
Mgr. Drahomirecký- nie je tam ochota komunikovať s mestom z ich strany, 

- nechceme to kúpiť do stratena, 
- to bolo spor vyvolaný pre neporiadok na pozemku. 

 
p. Lorko- navrhoval som spodnú časť ,aby bola oddelená, urobila by sa zámena a vznikla by 
parcela a tá by sa mohla predať, prišlo mi to logické a pre mesto výhodne.  
 
JUDr. Rusnáčiková – udržiavať čistotu tam treba, je to vidno z cesty.  
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
 
MR odporúča MZ zrušiť  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. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť  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 - 
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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 
 
Ing. Vilkovský, MBA – kto tam urobil cestu? 
 
Mgr. Drahomirecký – mesto v minulosti.  
 
p. Kravecová – nie je tam rozdiel v platbe? 

- jedno za 20 Eur a jedno za 10 Eur. 
 
Mgr. Drahomirecký- k tomu sa vrátime v ďalších uzneseniach, 

- p. Feling nesúhlasil s cenou 10 Eur a navrhuje, aby mesto kúpilo všetko.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – koľko získame? 
 
Mgr Drahomirecký – nadobudneme 143, 122, 200 m/2. 
 
p. Kravecová – ako tam mohla ísť cesta, keď to nebolo vysporiadané?  
 
Mgr. Drahomirecký – nadobudneme tento pozemok (ukazuje na mape).  
 
Ing. Vilkovský, MBA – to ešte za socializmu sa to robilo.  
 
p. Kellner- asfalt sa robil, keď asfaltovali hl. cestu.  
 
p. Kravecová – je to nespravodlivé voči tým, čo nemajú celý život cestu.  
 
Mgr. Drahomirecký – toto je jednosmerka (ukazuje na mape).  
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť 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 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie zo 41. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 
20.9.2018, pod č. 41/6, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľnosti 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 
 

3/2 Kúpa nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Kravecová – nebude to medzi občanmi zlé, jeden tak a jeden tak?  
 
Mgr. Drahomirecký – on žije vo Švajčiarsku nie je ani z Levoče, my to kupujeme 
 
Ing. Vilkovský, MBA – 20 je dosť, p. Feling nesúhlasí s nižšou cenou?  
 
Mgr. Drahomirecký-  nie 
 
p. Kellner- je to aktuálna trhová cena, Ján Rovder kúpil za takú cenu . 
 
p. Kravecová – to sú bývalé Kapušnice, nad cestou záhrady po cestou Kapušnice.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – aká je tam dĺžka? 
 
Mgr. Drahomirecký- 11,2 metra.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- viete, prečo sa pýtam, keď navrhneme 15 Eur za m/2 
 
Mgr. Drahomirecký – písal list, že za 10 eur ponuku neprijíma, chce odpredať ak mesto 
ponúkne cez minimálne 20 Eur za m/2, ďalšou podmienkou je odkúpiť všetky pozemky 
v tejto lokalite.  
 
p. Lorko- súri nás to vysporiadanie pozemky?  
 
Mgr. Drahomirecký  - nie je to súrne, ale riešime celú tu lokalitu, potrebujeme vysporiadať aj 
túto križovatku, to je slovenský pozemkový fond, pokračuje tam výstavba rodinných domov. 

- potrebujeme celú lokalitu, 
- vynaložili sme financie, Madasova časť je 1/6, ak toto mesto kúpi, stane sa 

výlučným vlastníkom, bola by to škoda nevyužiť.  
  
Ing. Vilkovský, MBA – dalo by sa tam urobiť popri potoku cestu.  
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p. Kravecová- od Motykovcov sme po koľko vykupovali?  
 
JUDr. Runáčiková – rôzne ceny tam boli  
 
JUDr. Murín – aby to nebol domino efekt, koľko je tam ešte pozemkov? 
 
Mgr. Drahomirecký – ukazuje na mape.  
 
p. Kellner- nevidím problém zameniť, vedľajšie pozemky sú mestské.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – dávam návrh na 15 Eur.  
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  1 proti  1   zdr  4   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr 0   
 
MR odporúča MZ schváliť 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 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. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  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 
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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 
 
  

3/3 Predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pozemky boli 150 m/2, mesto získa peniaze, môže sa to vyvŕbiť ako 
Fedorkin Jarok, podobne ako sme mali pred dvoma mesiacmi tu garáž, nech si radšej legálne 
kúpia pozemok na výstavbu rodinného domu.  
 
p. Kellner- Bottova ulica, bol by som opatrný, p. Bigoš bude chcieť tiež, zriadenie nejakého 
vecného bremena, nevidím dôvod, prečo by sa nemalo predávať.  
 
p. Lorko- môžeme poprosiť mapu k tomu 5. bodu.  
 
Mgr. Drahomirecký – toto je rodinný dom, mám aj geometrický plán, v prípade záhrady 
ideme za 20 Eur v zmysle zásad, a v prípade zastavaného pozemku ideme za 10 Eur.  
 
p. Lorko- koľko chce kúpiť? 
 
Mgr. Drahomirecký – 94 m/2 pod domom a 107  m/2 na záhrade. 
 
p. Lorko- koľko užíva? 
 
Mgr. Drahomirecký – to sú stavby nezapísane v katastri  nehnuteľnosti,  

- 94 m/2 je zastavaná plocha, 
- križuje dva pozemky,  
- toto je reálne stavba domu a toto je záhrada (ukazuje na mape).  

 
p. Lorko- ostanú tam nejaké kúsky? 
 
JUDr. Papcun – Martin Bašista, príjem bude použitý na výstavbu inžinierskych sieti, ako 
budeme tento príjem viazať, ako to máme zabezpečené.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – viazať ho môžeme len tak, že  bude len v príjmoch. 
 
JUDr. Papcun- aby nebol problém, že to bude záväzné.  
 
p. Čurilla- musíme sa pohnúť v tej lokalite, v procese VSD sú investície robené a zmluvy sú 
spravené a sú viazané na odber, číže výstavba sa tam zrejme pohne,  

- peniaze sa z toho roku minú,  
- v našom záujme je, aby pri úprave rozpočtu dala samostatná  kapitola na 

infraštruktúru,  
- minimálne spodnú cestu sprejazdniť. 

 
JUDr. Papcun- je to pre mesto výhodne sa v uzneseniach zaväzovať. 
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p. Čurilla- záväzok nám tam je, musíme sa pohnúť, ak nedáme peniaze tak VSD ak stiahne 
investíciu ich už nepresvedčíme aby tam znova šli,  

- iné možnosti nemáme, peniaze tam budeme potrebovať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – príjmy z predaja sa použijú na rozvoj tejto lokality.  
 
p. Čurilla – aby to nevyšlo na MZ ,aby to nenapadli.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – bude to aj pri ďalších vlastníkov, bude to aj tam viazané.  
 
JUDr. Papcun- aby sa aj pri rozpočte na to myslelo.  
 
p. Čurilla- viaže nás tam VSD, keď to neurobí VSD tento rok tak potom už nie.  
 
JUDr. Murín- to asi bude pokyn pre p. vedúceho finančného oddelenia, aby sa tie peniaze 
neminuli niekde inde, ale aby boli na ten účel.   
 
JUDr. Rusnáčiková – riadky v rozpočte určujú poslanci, je to všetko vo vašich rukách.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – pod cestou je čistička, treba aj vodu, kanál plyn tam dotiahnuť.  
 
p. Kravecová – škoda, že sa to tak nerozmýšľalo  v minulosti, nikto by nemal problém.  
 
Mgr. Drahomirecký- raz to tak bolo pri predaji garážou, boli peniaze viazané na príjem 
z predaja pozemkov. 
 
JUDr. Murín- budeme potrebovať vyčleniť väčšie finančné  investície.  
 
JUDr. Rusnáčiková – ani doma tak človek nešporí.  
 
JUDr. Papcun- dávam len do pozornosti, aby sa to do rozpočtu pretavilo,  

- p. Horváthová, p. Čarný - na majetkovej komisii sme navrhli doplniť text 
uznesenia, keďže oni kúpnu cenu splácajú v splátkach , aby sme do uznesenia dali 
aj to, že v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky sa stáva splatným celý dlh 
celý dlh. Neviem či je to už v texte?  

 
Mgr. Drahomirecký- to sa pripája k stanovisku majetkovej komisii. Pôjde to poslaneckým 
návrhom do zastupiteľstva.  
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  0 proti  6   zdr  0   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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. 
, trvale bytom , 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 
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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. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a schváliť návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj pozemku  nachádzajúceho sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina parc. č. 
KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 
k. ú. Levoča, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré 
boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 23 zo 41. zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2018 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci 
október 2018; 
T: 31.05.2019             Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. 
Dolina parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre ................, za kúpnu cenu .............., v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 31.05.2019             Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ  schváliť 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. ,  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 sa riadne a včas stáva sa splatným celý 
dlh.  
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka  
    
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
pre p. Maroša Čarného, rod. , nar. , trvale bytom  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. 
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mesiaci (100 eur x 30 mes .= 3 000 eur + 80 eur = 3 080 eur). V prípade nezaplatenia čo i len 
jednej splátky sa riadne a včas stáva sa splatným celý dlh.  
T: 31.05.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
   

3/4 Predaj hnuteľného majetku 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
  
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ 
konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci 
február 2019. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná    ......... ks; 
Románska 12 hrebeňová .......... ks 
pre ................, za kúpnu cenu .............  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom ......... eur, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 

3/5 Nájom nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  ten stánok Nad tehelnou je otvorený ten stánok? 
 
p. Kellner – je otvorený.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – čo sa tam predáva? 
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p. Kravecová- všetko. 
 
Mgr. Drahomirecký – tu dole by chcel p. Baník ten stánok (ukazuje na mape). 
 
p. Lorko- doterajší pozemok má riadne vyplatený?  
 
Mgr. Drahomirecký – áno má, ale doplatil si to, až keď požiadal. 
 
Mgr. Drahomirecký – ukazuje na mape kde sa bude stánok nachádzať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ten stánok čo je tam teraz je vraj otvorený,  

- keď tak jeden stánok dať preč, aby tam nebolo x stánkov.  
 
Mgr. Kučka- boli tam problémy, predával sa tam alkohol, je to problematická lokalita, aj 
rodičia sa sťažovali tam. 
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť 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; 
e) minimálna výška nájomného za pozemok bude 2 eurá/m2/mesiac. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  1   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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:  
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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: 
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. 
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Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
Ing. Vilkovský, MBA – kto to bude kosiť ? 
 
Mgr. Drahomirecký- mesto si to bude musieť objednávať.  
 
p. Kellner- predtým mal tie pozemky p. Vrábel a zablokovali mu dotácie  
 
Mgr. Drahomirecký- to mu nikto neuzná za poľnohospodársku pôdu (ukazuje na mape).  
 
JUDr. Papcun- je to vôbec možné uznať za poľnohospodársku pôdu?  
 
p. Kellner- nedostane nič z hľadiska PPA . 
 
p. Čurilla- kvôli čomu prenajímame, kvôli tráve alebo kvôli dotáciám? 
 
Ing. Vilkovský, MBA- malo by to byť v zmysle aj  ten, kto  sa stará, dostane dotáciu, 
zužitkuje to, čo pokosí.  
 
p. Kellner- dnešné poľnohospodárstvo je o tom, že pokosí 40 hektárov za deň.  
 
p. Kravecová- v Repašoch dostávali dotácie za mulčovanie . 
 
p. Lorko- v zmysle prenajímania skupiny pozemkov bolo, aby sme prenajali to ako celok, bez 
ohľadu, či dostane nájomca dotáciu.  
 
JUDr. Murín- platí nám nájom, radšej nech dostávame 3000 Eur ako nič , nevidím problém 
mu dať zľavu , stále lepšie niečo ako nič.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- nenašli by sme nájomcu, ktorý by to vzal ako celok? 
 
p. Čurilla – len na to nedostáva dotáciu, na ostatných získa .  
 
JUDr. Papcun – mu zastavili dotáciu na všetko? 
 
Mgr. Drahomirecký – na všetko, na komplet všetky pozemky, plošne to zastavili, je v spore 
s p. Kováčom.  
 
p. Lorko- od mesta už nemá p. Kováč nič.  
 
p. Kravecová – nemáme niekoho, kto by to prevzal?  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja by som to tiež nevzal len taký malý úsek.  
 
Mgr. Drahomirecký- on konštatuje, že keď nedôjde k náhrade, vráti to mestu,  

- mesto dostane pozemok sa o to starať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- nemôžeme to dať potom mestským lesom? 
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Mgr. Drahomirecký- tam sa ale mechanizmy nedostanú, treba to tam všetko ručne kosiť, 

- bude to aj pre lesy náklad.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- keď to p. Polák vráti, nech to vezmú mestské lesy, a nech oni to kosia, 
mulčujú.  
 
JUDr .Murín – kto to mal predtým, asi lesy? 
 
p. Kellner- predtým to mal p. Vrábeľ a uzavreli sme to , že to bolo celo zlé.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- všetci by chceli z našich technických služieb odpadové hospodárstvo, 
lebo je to biznisové.  
 
JUDr. Papcun- vieme sa s ním dohodnúť, keď sa mu zníži výmera, vezme na seba záväzok to 
pokosiť?   
 
Mgr. Drahomirecký- nevie, či bude ochotný to robiť tak.  
 
p. Kellner – šľachtiteľská stanica má perfektné parcely.  
 
Mgr. Drahomirecký- nepoznám zmluvu so šľachtiteľskou stanicou.  
 
p. Čurilla- dotácie pôjdu hore.  
 
p. Kellner- ale tam nemôže ísť s kravami, ľudia by nás zožrali. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ale to je trvalý trávny porast, zmenili sa tam niečo v dotáciách?  
 
JUDr. Papcun- už to berú ako zastavanú plochu. 
 
p. Lorko- najlepšie by bolo urobiť zmenu zásad, a za jedno euro nech to chatári odkúpia.  
 
Mgr. Drahomirecký- my tieto požiadavky tlmíme, tam nemajú čo robiť ploty, prístrešky atď.,  

- budú spory čo k tomu.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- spravíme robotu pre technické služby, svojho času mesto kosilo všetky 
verejné priestranstva,  

- potom sme dali do cenníka, že pokosíme aj súkromné pozemky za 3 eura - m/2, 
- môže sa stať, že im to ponúkneme a vlastníci sa ozvú, že nech im prídu technické 

služby pokosiť . 
 
Mgr. Drahomirecký-  o tento pozemok sa starajú (ukazuje na mape), oni by to chceli možno aj 
odkúpiť ale čo tento majiteľ?  

- bolo by to tam napäté medzi nimi, 
- starousadlíci sa bránia voči novousadlíkom.  

 
p. Lorko- dať do zastupiteľstva, o koľko sa zvýšia ceny, keby to kosili technické služby.  
 
p. Čurilla- alebo sa dohodnúť s chatármi na nejakej cene aby to kosili.  
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UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 , 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. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 hore uvedeného pozemku sa bude realizovať 
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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 
p. Kravecová- v novinách som čítala, že tam pracuje 80 ľudí . 
 
Mgr. Drahomirecký – aj viac možno ako 80 ľudí, ale štruktúra je iná, tam sú 4 firmy, 

- žiadame ich o štruktúru podľa katalógu pracovných činnosti. 
 

p. Kravecová – je to zavádzajúce, ja neviem o tom. 
 
Ing. Vilkovský, MBA- majú dodať materiál do zastupiteľstva materiály, prídu aj na mestské 
zastupiteľstvo.  
 
p. Kravecová – dávam návrh, aby prišiel nejaký človek od nich a to predniesol. 
 
p. Lorko- máme právo sa dožadovať, či sú to Levočania zamestnaní?  
 
Ing. Vilkovský, MBA – máme len právo sa dožadovať čo je v investičnej zmluve, 

- či si splnili lehoty, do ktorých mala byť dostavba ukončená, 
- máme my ako mesto zmluvu s jednou spoločnosťou a to je Helske s.r.o. , len 

s Helske rokujeme.  
 
JUDr. Murín- na základe nájomnej zmluvy užívajú mestský pozemok, 

- čo je predmetom nájomnej zmluvy, 
- môj záujem je, aby vo výrobnom procese zamestnávali ľudí.  

 
Ing. Vilkovský, MBA – oni si prenajali pozemky za istým účelom, mali lehoty do kedy stavby 
majú byť skolaudované, dane, plus vytvorenie pracovných miest.  
 
JUDr. Papcun – robotníci sa neberú do počtu zamestnancov, lebo oni majú podmienku 
zamestnávať, až keď spustia výrobu.  
 
JUDr. Murín- ak boli dodržané termíny výstavby, neverím, že 80 ľudí tam pracuje,  

- skontrolovať ,či je to tam v poriadku, 
- prejsť si zmluvy investičné, nájomné.  

 
Ing. Vilkovský, MBA- sú zverejnené tieto zmluvy, 

- ja požadujem vyjadrenie spoločnosti Helske s.r.o.  
 

p. Kravecová – mne sa to zdá dlhé obdobie . 
 
JUDr. Murín- stále niečo ešte pýtajú na viac.  
 
Ing. Vilkovský, MBA to je ale mála časť,  

- zmluva je verejne prístupná, 
- môžem robiť súdy, keď spoločnosť Helske s.r.o sa vyjadrí.  

p. Kravecová – reagujem na článok v Korzári, bola som z toho šokovaná.  
 
Mgr. Drahomirecký – majú ľudí aj v administratíve,  sme odkázaní na informácie od nich,  
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- sme povinní robiť monitorovacie správy a oni nám pošlú počty ľudí. 
 
JUDr. Papcun – v investičnej zmluve máme záväzok, že nás majú informovať, 

- v investičnej zmluve je mechanizmus, ako sa to dá skontrolovať. 
 
p. Kellner- Helske má 50 až 90 zamestnancov.  
 
JUDr. Papcun- koľko z tých zamestnancov je novovytvorené miesto v súvislosti s výrobou.  
 
JUDr. Murín – neurobím jeden obchod, ešte ani neotvorím a ani jeden na seba nezarába, bolo 
by potrebné naštudovať tie zmluvy, 

- ďalšie pozemky prenajímať , nie som toho názoru.  
- načo im ďalšia hala, keď výrobná činnosť nefunguje.  

 
Mgr. Drahomirecký – ale je to park, bude aj showroom aj sklad,  

- niečo plnia, niečo aj nie, 
- snažíme sa ich tlačiť do spustenia výroby čo najskôr. 

 
p. Kravecová- vždy v Levoči nič, len dávame a zamestnanosť nulová.  
 
JUDr. Murín – aby sa nestalo ako pri štadióne.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja počkám čo nám napíšu do zastupiteľstva.  
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť MZ  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 
 
JUDr. Papcun – na mestskej rade sme prijali stanovisko, aby sa HPZ a komplikovaných 
verejných obchodných súťaží zriaďovala osobitná  komisia na vyhodnotenie ponúk, lebo ten 
súčasný model je nie len zdĺhavý  a nie je tam priestor na zastupiteľstve to poriadne 
skontrolovať, 

- chodí investičná zmluva, nájomná zmluva a je to komplikované to za 20 min riešiť 
na zastupiteľstve.  

  
p. Kellner- nemôže to prevziať majetková komisia?  
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p. Lorko- mali sme takú komisiu aj minulosti zriadenú, dvaja poslanci a zamestnanec mesta 
tam boli.  
 
JUDr. Papcun – komisia sa môže zriadiť aj ad hoc na konkrétnu verejnú obchodnú súťaž.  
 
Mgr. Drahomirecký  - táto komisia fungovala 4 roky.  
 
p. Lorko- vy ste rokovali, aby to bola trvalá komisia pri mestskom zastupiteľstve? 
 
JUDr. Papcun- dali sme len návrh.  
 
Ing. Vilkovský – nech tam je aj zástupca mesta by som ja navrhol.  
 
p. Kravecová – nestačí, keď bude častejšie majetková komisia?  
 
Ing. Vilkovský, MBA – nech tam je aj zástupca mesta, ten je aj teraz ale nemá hlasovacie 
právo.  
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh nájomnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy doručený na základe uverejnenej 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. 
zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh investičnej zmluvy ......................... , ako pre 
mesto Levoča najvhodnejší návrh investičnej zmluvy doručený na základe uverejnenej 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. 
zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke 
mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť nájom pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedá 
priemyselná zóna Levoča - Juh parc. č. KN-C X, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča  pre ..........., za nájomné vo výške ........., na dobu neurčitú, na účel ..... v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou ........................... 
na účel .................. v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: 30.06.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 

3/5 Dodatok k nájomnej zmluve 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Kravecová – koľko platia nájom ? 
 
Mgr. Drahomirecký – 3 420 Eur ročne.  
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 Premet 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, 1.04, 1.13 a 1.14 
s celkovou výmerou 57,00 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 5 985,20 eur (slovom: Päťtisícdeväťstoosemdesiatpäť eur a dvadsať 
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 498,77 eur (slovom: Štyristodeväťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem 
centy), splatných vždy do posledného dňa príslušného mesiaca. 
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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.       

Stanovisko OM:         OM súhlasí s návrhom na 
uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK súhlasí s návrhom na 
uznesenie a navrhuje doplniť text uznesenia o ustanovenie v tomto znení:   Podnájomník 
nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na prípadné zmeny na veci. 
T:31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 57,00 m2 (m. č. 1.02, 1.04, 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;     

T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 

3/5 Dodatok k nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 – Levotec 
s.r.o. 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
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MR odporúča MZ schváliť 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  

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 
 
 

3/6 Zriadenie vecného bremena 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil 
 
p. Kravecová – predtým to nebolo okolo 145 000 Eur? 
 
JUDr. Rusnáčiková  - 160 000, nie tak bolo aj predtým.  
 
Mgr. Drahomirecký – je to  len odhad aj tak.  
 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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 slúžiaci 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
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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 
osobe 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 
 
p. Kellner- môže isť kábel verejného osvetlenia bezodplatne?  
 
p. Čurilla- dnes prišiel email, kde súhlasili, aby sme im nenarušili náš kábel, dáme do ich 
výkopu, to čo potvrdili ,je pre mesto výhodne.  
 
JUDr. Papcun – ak sa mesto dohodne s VSD, že mesto môže uložiť kábel bezplatne, tak to 
bude zodpovedať memorandum, a v tom prípade je bezodplatnosť je na mieste aj vo vzťahu 
mesta k VSD, ale treba do dopracovať do zastupiteľstva.  
 
JUDr. Murín – cena VO sa poníži o 100 000 Eur? 
 
Ing. Vilkovský, MBA- kým sa to nezrealizuje celé, musíme nechať v rozpočte tú čiastku 
a keď to bude lacnejšie tak pôjdu v rámci investičných vecí na niečo iné.  
 
p. Kravecová – na Kláštorskej a Žiackej sa dorába to, čo sme hovorili?  
 
JUDr. Papcun- budú tam ukladať oni aj optiku? 
 
Mgr. Drahomirecký -  v projekte to nemajú. 
 
p. Kellner- zvyknú dávať aj optiku, ale keď to nemajú v projektovej dokumentácii. 
 
JUDr. Papcun- za optiku sa neplatí bremeno, za optiku sa platí jednorazová náhrada podľa 
zákona o elektronickej komunikácii, lebo zvyknú to robiť tak, že to tam fuknú aj optiku popri 
tom.  
 
p. Čurilla- mali by nám dať vedieť v tom prípade.  
 
JUDr. Murín- mal by tam byť stavebný dozor, čo to skontroluje.  
 
JUDr. Papcun – stav je ten, že skontrolovať sa to v chráničke nebude dať, či tam dajú ešte 
jedno vlákno.  
 
Mgr. Drahomirecký – keď sa robil prepoj medzi Kláštorskou a sídliskom Západ, tak bolo 
priamo v projektovej dokumentácii a oni tvrdili, že v budúcnosti na to budú mať diaľkové 
odpočty elektromerov.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- keď prejde A nehlasujeme o bode B. 
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p. Kellner- ustrážime projektovú dokumentáciu? 
 
JUDr. Papcun- ešte si to prejdeme na zastupiteľstve.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – pre nás je výhodné to uznesenie v bode A.  
 
p. Čurilla- tam optika nie je, budú tam aj naši stavbári fyzicky.  
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 

 
3/7 Zverenie majetku do správy 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného 
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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. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku 
s účinnosťou od 01.03.2019: 
 inv. č. MU/CVČ/1 – Pieskovisko, v obstarávacej cene 630 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/2 – Váhová hojdačka, v obstarávacej cena 390 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/3 – Váhová hojdačka, v obstarávacej cene 390 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/4 – Ťahacie autíčko/hojdačka, v obstarávacej cene 130 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/5 – Ťahacie autíčko/hojdačka, v obstarávacej cene 130 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/6 – Preliezka - hrad, v obstarávacej cene 310 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/7 – Ihrisková zostava, v obstarávacej cene 730 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/8 – Ihrisková zostava, v obstarávacej cene 570 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/9 – Plastový domček, v obstarávacej cene 330 eur; 
 inv. č. MU/CVČ/10 – Tunel farebná stonožka, v obstarávacej cene 200 eur; 

do správy Centru voľného času Olymp Levoča, so sídlom: Ulica Jána Francisciho 635/10, 054 
01 Levoča, IČO: 37874110. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

3/8 vyradenie majetku z evidencie a odpísanie pohľadávok 
z účtovnej evidencie 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Centra voľného času OLYMP, Francisciho 635/10, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 4 897,44 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
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MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, 
spolu v obstarávacej cene 23 524,04 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, 
spolu v obstarávacej cene 17 589,65 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča podľa 
prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 10 550,91 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť 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 10 956,90 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie 
Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 6, spolu v hodnote 
14 869,64 eur. 
T: 30.04.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka 
 

3/9 Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  v bode jedna tam je stanovisko majetkovej komisie nesúhlasné, ale 
hlasovanie je formulované súhlasne, a to isté aj v bode dva.  
 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  0 proti  4   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
spôsobenú škodu na cudzom majetku poškodením veci (poškodenie vchodových dverí v byte 
č. 27, na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča) v celkovej výške 240 eur pre p. Ondreja 
Lakatoša, , trvale bytom , splácať vo výške 20 eur mesačne 
vždy do konca príslušného mesiaca. 
T: 28.02.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  1 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za 
nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu č. 6 (za mesiace 
1,4,5,6,8,10,11/2018, na adrese Rozvoj 21B, súp. číslo 3314, Levoča v celkovej  sume 
1 420,23 eur a príslušenstvo pre p. Miroslava Gurboviča, nar. , trvale bytom 
,  splácať vo výške 200 eur mesačne vždy do konca príslušného mesiaca. 
V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky sa riadne a včas stáva sa splatným celý dlh.  
T: 28.02.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

3/10 Pridelenie bytu 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Kravecová – pri tých bytoch tam by sme mali troška opatrnejšie, tí čo neplatia, nech si 
hľadajú iné bývanie, 
- koľko je požiadaviek?  
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Mgr. Drahomirecký – okolo 20 žiadosti.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- p. Kočková má zaplatené všetky pozdĺžnosti? 
 
Mgr. Drahomirecký – Áno. 
 
Ing. Vilkovský, MBA- tam jej končila nájomná zmluva, mala nedoplatky, ideme jej znova 
prideľovať byť.  
 
Mgr. Drahomirecký – je to užívateľka bytu.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- nech riadne platia, lebo máme ďalších žiadateľov o byty.  
- do budúcna, aby sa to nestalo.  
 
JUDr. Papcun – poznámka k formulácii uznesenia - pod podmienkou uhradenia dlhu na 
nájomnom, tam, aby sa dal termín, a hlavne pod podmienkou dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy, to či ona bude dodržiavať, to my nevieme v čase, keď jej prideľujeme byt.  
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta po prerokovaní v Mestskej rade schváliť  pridelenie 
dvojizbového bytu č. 14 na  2. poschodí  bytového domu súp. č. 3268, na adrese Levočské 
Lúky č. 27 v Levoči pre p. Annu Kočkovú, nar. , trvale bytom , 
na dobu určitú 1 rok, s účinnosťou od 01.03.2019, pod podmienkou uhradenia dlhu na 
nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu. 
T: 28.02.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 

3/11 Nájom nebytových priestorov 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil 
 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ prijať ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  
........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v Levoči. 
T: 31.03.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 

3/12 Predaj nehnuteľnosti 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
p. Čurilla- mali by sme to štandardne predať za normálnu cenu.  
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p. Kellner- štandardne developer odkupuje pozemky a potom ich dáva do majetku, 
- priamo VSD žiada o odkúpenie.  
 
p. Čurilla- investor sa zaviazal.  
 
Mgr. Drahomireckáý- trafo stanica má do 12 m/2 a neviem ako to je s ochranným pásmom.  
- možno celé to má 60m/2, 
- Ide o 300 Eur.  

 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  1 proti  2   zdr  2   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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. 49 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 

3/13 Zriadenie vecného bremena (doplnenie dôvodovej správy 
a zmluva o budúcej zmluve) 
 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, 
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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. 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. 51 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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:  
- 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, za odplatu vo výške 15 eur / m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 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 
 

4. Zmena č. 1 Rozpočtu Mesta Levoča na rok 2019 
 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.  
 

- Bežné príjmy znížené o 94 184 eur. Príjme z podielových daný je výške 
prognózy MF R. 
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- 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 
-         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% 
 
 
p. Kravecová – padol návrh, aby mesto prispelo čiastkou k sprístupneniu cesty na Vínnu 
a v akom štádiu je oprava pamätníka na námestí.  
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Ing. Vilkovský, MBA – cestu na Vínnu nemáme v pláne ani v rozpočte, môžeme sa dohodnúť 
s mestskými lesmi, aby to opravili oni tú cestu.  
- oni sa starali o údržbu,  
- čo sa týka pamätníka môžeme požiadať o dotácie na vojnové hroby, ale musíme zistiť, či 

sa dá dotácia použiť na to, 
- pri rekonštrukcii samotnej druhej časti, časť B, tam nie je zásah do lokality pamätníka. 
 
JUDr. Murín – prečo sa materským školám zobralo naviac?  
- základné a umelecké školy tam je prírastok,  
 
Mgr. Kamenický- rozpočet materských škôl bol neúmerne navýšený, mali navyše 147 000 
Eur, 
- takéto výdavky mesto nie je schopné vykryť,  
- zreálnili sme výdavky materských škôl na rok 2019  s tým, že ďalšie opatrenia bude 

musieť prijať materská škola, aby sme budúci rok boli schopní znížiť dofinancovanie 
materský škôl 

- to isté sa týka jedálni a školských klubov.  
 
JUDr. Murín- to znamená prepúšťanie? 
 
Mgr. Drahomirecký - musí sa to zracionalizovať, lebo tie výdavky sú neúmerne vysoké,  
- riaditeľ bude musieť prijať opatrenia na to, aby to dofinancovanie bolo v takej výške, aby 

krylo len asistentov učiteľa, na ktoré nemá škola prostriedky ako získať len 
dofinancovaním, 

- ako sa rozhodne je na riaditeľke školy.  
 

p. Kravecová –  je to spôsobené ešte pred elokovanými pracoviskami?  
 
Mgr. Kamenický – problém vznikol súčasne, v tom čase klesol aj počet detí a neznížil sa 
počet učiteľov.  
 
p. Kravecová- na Železničnom riadku sú plné triedy.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- niekde sú plné triedy, niekde nie.  
 
p. Kravecová- v Spišskej Novej Vsi vraj platia menej ako v Levoči.  
 
Mgr. Kamenický – každý zriaďovateľ určuje poplatky sám, a pokiaľ viem, tak v Spišskej 
Novej vsi sú vyššie poplatky.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – môžu sa rodičia prísť opýtať na finančné oddelenie.  
 
Mgr. Kamenický- v Spišskej Novej Vsi ešte idú aj zvyšovať poplatky.  
 
JUDr. Murín- budú riaditeľsky zvyšovať poplatky? 
 
Mgr. Kučka- nie je potrebné zvyšovať.  
 
Mgr. Kamenický- materské školy sú schopné vyžiť z normatívu, problém sú asistenti , na nich 
nie sú viazané deti a tam sa musí dofinancovať.  
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Mgr. Kučka- asistenti sa financovali stále, hlavné Levočské lúky a Predmestie.  
- neohrozí to prevádzku čo sa týka financií,  
- organizačné problémy vyskočili ohľadom údržby a prevádzky, 
- došlo k poklesu detí, 
- je to v pozícii monitorovania. 
 
Mgr. Kamenický- niekedy bolo pri 500 deťoch 39 učiteľov, teraz je 440 detí a 43 učiteľov.  
 
Mgr. Kučka- na Predmestí klesol počet detí, lokalita je plná detí a nie je kapacita využitá. 
- zapojíme terénne sociálne pracovníčky, aby tie detíidoslova ich privádzali do materskej 

školy.  
 
p. Kravecová – k údržbe opatrne, všade je to rovnaké.  
 
Mgr. Kučka – je to monitorované ako vravím.  
 
p. Kravecová- nevyužívajme pracovníkov na to, čo majú robiť rodičia, tam treba pritvrdiť aj 
na rodiča.  
 
Mgr. Kučka- nemalé finančné prostriedky sa získavajú aj od úradu splnomocnenca vlády 
a z ostatných zdrojov, aj oni prispeli .  
- treba opatrenia prijímať, 
- pokles detí ma osobne mrzí.  
- nebolo šťastné , že bola odstavená aj jedáleň. 
 
JUDr. Murín – detské jasle to je 30 ročný stav tam, tam je to potreba fasády,  
- len okná sú asi menené, 
- interiér sa asi nemenil ešte, 
- poplatok je tuším 250 Eur, čo je dosť,  
- tam by bola tiež potreba nejaké peniaze vyčleniť.  
 
Mgr. Kučka- prevádzkovanie ostalo ak horúci zemiak,  
- sťahovali sa jasle,  
- predmetom rokovania bude aj vstup do projektu, kde sa bude meniť interiér.  
 
JUDr. Murín- 76 000 bude na interiér?  
 
Mgr. Kamenický – to sú bežné výdavky.  
 
Mgr. Kučka – legislatíva dala možnosť aj zamestnaným rodičom umiestniť dieťa do 
zariadenia, ktoré nie je dotované štátom a myslím, že tú výšku sme nastavovali celkom 
korektne, aby sa nerovnala výške materského príspevku,  
- vychádzali sme z toho, že tá nákladovosť nie je taká veľká,  
- bolo to na hrane udržateľnosti, 
- v ostatných mestách sú aj súkromné zariadenia,  tam sú oveľa vyššie poplatky.  
 
p. Kellner- nejaké výstupy zo zlučovania škôl ?  
 
Mgr. Kamenický – výstupy sú z roku 2015, teraz je to už ťažko hodnotiť, 
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- k úspore došlo, lebo došlo k zníženiu THP zamestnancov , ale klesol aj počet detí 
a neklesol počet učiteľov, 

- reforma nebola dotiahnutá do konca. 
 
JUDr. Rusnáčiková – do toho vstúpila rekonštrukcia materskej školy Gašpara Haina, kde sa 
kupoval aj inventár.  
 
Mgr. Kamenický -  došlo k úspore, len sa už nepokračovalo v reforme, ale musí štatutár 
pokračovať, 
- znížený počet detí sa musí prejaviť v počte zamestnancov.  
 
JUDr. Rusnáčiková – budem spracovať stanovisko, keďže sa navyšuje čerpanie dlhodobého 
úveru o výdavky na parkovisko a na priehradu a cyklochodníka.  
 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť  zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 6b, 1/c, 1/d 
mesta Levoča na rok 2018 podľa predloženého návrhu 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kamenický 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok  
2019nasledovne: 

 

 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 76 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kamenický 

                                                            Mgr.  Kučka 
 

UZNESENIE č. 54 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť navýšenie čerpania dlhodobého úveru na 937 460 eur 
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 Účel 
schválené 
použitie 

zmena po zmene 

Chodník - predmestie 59 800   59 800 

VO Probstnerova cesta 231 107   231 107 

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ 
Francisciho 

120 000 
  120 000 

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 
 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kamenický 
                                                                        Mgr.  Kučka 
 
5. 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 
 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.  
 

- Zmena výšky dotácie na žiaka v jednotlivých školských zariadeniach 
korešponduje so zmenou rozpočtu. 

Zníženie dotácie: 
-           Dieťa materskej školy   - 127,95 eur 
-           Dieťa ŠKD     - 50,67 eur 
-           Dieťa CVČ        -5,46 eur 
-           Potencionálny stravník               -61,05 eur 
 
UZNESENIE č. 55 
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  6 proti  0   zdr  0 
 
MR 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 
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UZNESENIE č. 56 
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  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  MZ schváliť zmenu prílohy č.1, tabuľka 1 VZN  č. 9/2017o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej  
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby. 
T: február 2019                 Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 

6. 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 
 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – môj návrh, že to porušenie, ktoré konštatuje komisia, chcem, aby to 
ostalo v uznesení mestského zastupiteľstva, že sa bude hlasovať v zastupiteľstve a to  môže 
prijať uznesenie ako čítala p. vedúca, 
- môj návrh, aby sme sa vyhli konfliktu záujmu vašich firiem alebo pri prejednávaní 

rozpočtu mesta, aby ste pred prejednávaním sa prihlásili a uverejnili to, že tam môže byť 
konflikt záujmov, preto sa nezúčastnite hlasovania napr. o zmene rozpočtu o prejednávani 
rozpočtu a pod, 

- takto to funguje aj v iných samosprávach a som presvedčený o tom , že poslanecký 
mandát je nad všetky zákony, 

- nie je to také jednoduché , že by to malo vyústiť až do odňatia poslaneckého mandátu,  
- myslím , že litera zákona bude naplnená, ak konkrétne vy traja sa nezúčastnite hlasovania, 

ktoré by sa týkali možnej výhody pre Vás ako konkrétne osoby,  
- takto to prednesiem aj na mestskom zastupiteľstve a verím, že to poslanci aj tak pochopia.  
 
p. Kellner- neviem, či má zmysel sa obhajovať, ja nie som si vedomý, aby som niekedy 
sprostredkoval obchodný styk, ja som nikdy nerobil prostredníka medzi mestom a mojou 
firmou, som v obchodnom styku s mestom ale nesprostredkujem ho,  
- zákon nevylučuje možnosť pre mesto pracovať, on rieši, ako sa v tomto prípade správať, 
- nesmiem uprednostniť svoj záujem pred verejným záujmom, čo sa nikdy nestalo, lebo 

obchodný vzťah šiel cez verejné súťaže. 
 
JUDr. Papcun- návrh voči svojej osobe považujem za neopodstatnené až absurdné,  
- čo sa týka návrhu na uznesenia č. 1, 2  poriadku, to je v kompetencii mestského 

zastupiteľstva 
- čo sa týka uznesenia č. 3 (citoval uznesenie)  - ako má mestská rada dnes odporučiť 

mestskému zastupiteľstvu konštatovať niečo, čo sa má stať v budúcnosti a nie je jasné, či 
sa to stane alebo nie. 
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Ing. Lisoňová – je tam predpoklad, že sa tak stane, 
- vždy mestská rada odporúča do budúcna, spravidla sedem dní pred rokovaním mestská 

rada prerokúva a odporúča.  
 

JUDR. Papcun – ale odporúča, že mi bolo umožnené sa vyjadriť?  
 
JUDr. Murín  - keď môžem zareagovať. 
 
JUDr. Papcun – bol by som rád, keď by si ma nechal súvisle rozprávať,  ja sa pýtam p. 
vedúcej. 
 
Ing. Lisoňová – mestské zastupiteľstvo konštatuje, že poslancovi bolo umožnené vyjadriť sa 
k návrhu na začatie konania,  
- to, že bolo poslancovi umožnené sa vyjadriť ,to vezme mestské zastupiteľstvo na vedomie 

a všetky návrhy sú prerokované, to uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať sa mestskej rade 
odporúča vziať na vedomie.  
 

JUDr. Papcun – myslím si, že uznesenie č. 3,4,5 podľa formálnej stránke nemá v podkladoch 
čo robiť, vzhľadom k tomu, že odporúča mestskej rade dnes a súčasne schváliť odporúčanie 
mestskému zastupiteľstvu  niečo, čo nie je zrejme, či nastane či nenastane, a to nehovorím ani 
o schválení rozhodnutia v priloženom znení, ktoré som ja nenašiel, 
- čo v prípade, ak ja požiadam o možnosť sa vyjadriť písomne a vezmem si na to právne 

zastúpenie.  
 
Ing. Lisoňová – o samotnom hlasovaní sa nebude potom hlasovať, ak nebude mať mestské 
zastupiteľstvo za preukázané, v tom prípade sa nebude hlasovať o texte rozhodnutia.  
 
JUDr. Papcun- bod 3,4,5  má byť pripravený na zastupiteľstvo, na ktorom sa bude reálne 
rozhodovať, vy ste to pripravili tak, ako keby sa to malo začať, vyjadriť sa a rozhodnúť na 
jednom zastupiteľstve.  
 
Ing. Lisoňová- príprava vždy je, nemôžeme to ísť len tak na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, musí to byť pripravené s tým cieľom, s akým komisia do toho ide. 
 
JUDr. Murín- mestská rada nie je orgán kompetentný riešiť, dokazovať a podávať 
vysvetlenia, jediný príslušný orgán je mestské zastupiteľstvo, mestská rada to môže len vziať 
na vedomie, 
- článok 6 ods. 1 hovorí , že verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu na 

veci, o ktorej ma osobný záujem je povinný oznámiť svoj osobný záujem vopred ako sa 
na rokovaní vystúpi.  

- Je to ústavný zákon, schválený 3/5 väčšinou poslancov národnej rady, je to konanie sui 
generis, na ktoré nemožno aplikovať iné konanie, iné procesné poriadky, 

- každý dotknutý poslanec predtým ako vystúpi, má vysloviť svoj osobný záujem,  
- p. inžinierka tam by bolo potrebné opraviť, že o samotnom návrhu na začatie konania sa 

na zastupiteľstve nehlasuje, čiže doručením návrhu na začatie konania sa začne konanie.  
 
Ing. Lisoňová – to som rozprávala aj, aby nebolo pochybnosti, kedy sa začalo konanie.  
 
JUDr. Murín- toto konanie sa začína na návrh komisie.  
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Ing. Lisoňová  – z vlastnej iniciatívy.  
JUDr. Murín – na podnet. 
 
JUDr. Papcun- komisia nemá právo navrhovať.  
 
JUDr. Murín – čo sa týka samotného rozhodnutia, ak sa konanie začne, tam sa to už vrátiť 
nedá,  
- rozhodnutie musí obsahovať tri súčasti – povinnosť zanechať funkciu, povinnosť zaplatiť 

pokutu aj nezlučiteľnosť vysloviť.  
 
Ing. Lisoňová – to sú rozhodnutia alebo návrhy, z dôvodu, že poslanci porušili povinnosti 
podľa článku 4 nie podľa článku 5,  
- nejde o nezlučiteľnosť funkcií podľa článku 5.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – poslanec sa opýta, vzniklo porušenie zákona o konflikte záujmov , že 
má za následok, aby bola vyvodená nejaká sankcia alebo nevzniklo?  
- u p. Adamkoviča je obchodný vzťah, u p. Kellnera to isté , 
- odpoveď očakávam jednoduchú, aby poslanci vedeli, či vôbec začínať konanie alebo nie.  
 
JUDr. Papcun – konanie podľa článku 4 a 5 sa nedá miešať, konanie podľa článku 4 je 
konanie o porušení a obmedzení toho zákona, 
- konanie sa začína z vlastnej iniciatívy mestského zastupiteľstva, nie komisii na ochranu 

verejného záujmu, komisia je poradný orgán, ktorý môže navrhnúť mestskému 
zastupiteľstvu,  aby začalo konať, 

- konanie nie je začaté doručením návrhu komisie, ale až keď o tom zastupiteľstvo schváli 
začatie konania,  

- všetci sme trestaní za článok 4, nie článok 5. 
 
JUDr. Murín- si tvrdil, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje začatie konania, čiže to konanie 
už bude začaté. 
 
JUDr. Papcun- ale len ak ho schváli zastupiteľstvo . 
 
JUDr. Murín- nie, ústavný zákon to neustanovuje a nedá sa subsidiárne použiť na to žiadna 
iná procesná norma, 
- rozhodnutie musí obsahovať tri časti, to sa hovorí o tom rozhodnutí, za porušenie 

akéhokoľvek zákona,  
- súčasťou musí byť aj konštatovanie, že sa jedná rozpor, povinnosť zaplatiť pokutu 

a povinnosť zanechať zamestnanie, ktoré sa vytýka v podnete rozporu záujmov, tak to je 
vo výklade zákona, 

- uznesenie musí byť nakoncipované pozitívne aj negatívne- mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje rozpor záujmov v tomto smere- na prijatie takého uznesenia nadpolovičná 
väčšina poslancov a to negatívne uznesenie, že mestské zastupiteľstvo nekonštatuje rozpor 
záujmov, to musí byť prijaté 3/5 väčšinou poslancov, a ak sa nerozhodne a pri jednom ani 
pri druhom potrebným kvórom, vtedy sa až konanie zastavuje,  

- dva uznesenia – jedno pozitívne a jedno negatívne- ak sa ani jedno neschváli potrebným 
kvórom, vtedy sa zastavuje konanie.  
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Ing. Lisoňová – môže prísť k situácii, že rozhodnutie samotné pozitívne formulované nebude 
schválené, uznesenie nebude prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, v tom 
prípade je konanie zastavené, 
- ak MZ bude mať za nepreukazné, že nedošlo k porušeniu v tom prípade to bude 

formulované, že MZ zastavuje konanie, to je článok 9 ods. 12 a toto už musí prijať 3/5 
väčšinou prítomných.  

 
JUDr. Papcun- myslím, že zákon je v tomto jednoznačný – konanie o návrhu vo veci ochrany 
verejného záujmu vykonáva obecné zastupiteľstvo, ak ide o poslancov obecných 
zastupiteľstiev, 
- ods. 3 – ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy orgánu príslušného podľa ods. 1 teda 

obecného zastupiteľstva, konanie je začaté dňom, keď orgán podľa odseku 1 teda obecné 
zastupiteľstvo urobí prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, 

- komisia je len poradný orgán, nemá právo robiť žiaden úkon, 
- návrh na začatie sa musí schváliť na MZ.  
- čo rozpráva JUDr. Murín je len podnet.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – podobne ako Národná rada SR, keď začína konanie, tak začína 
plénum NR.  
 
Ing. Lisoňová  - p. poslanec Kellner hovoril o tom, že nesprostredkováva, tak prečo ten návrh 
tu je – ustanovenie článku 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 
s cieľom postihnúť všetky eventuality obchodovania a činností k nemu vedúcich, no zároveň 
je jednoznačné a striktné.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – keď by sme šli striktne podľa tohto zákona, tak nie je poslanec žiaden 
podnikateľ, boli by len zo štátnej správy poslanci, dôchodcovia, bezdomovci  a tak ďalej.  
- právo podnikať je výsostné, 
- ak by sme to striktne dodržiavali, tak by sa zastupiteľstvo skladalo z 19 dôchodcov alebo 

19 nepodnikateľov, na každého by sa to striktne vzťahovalo aj na mňa, aj na zástupcu aj 
na p. Lorka, skoro na všetkých, 

 
Ing. Lisoňová – malo by sa to objaviť na MZ ,keď komisia nezmení návrh.  
 
p. Kellner- bol už taký problém niekedy? 
 
JUDr. Rusnáčiková – riešilo v súvislosti s paragrafom 5 kedy počas výkonu mandátu 
nadobudol poslanec vzťah s mestom .  
 
p. Kellner- ešte sa to neriešilo touto formou.  
 
JUDr. Papcun –  JUDr. Kamenický priamo uzatváral zmluvné vzťahy na zastupovanie 
s mestom a to nebol zamestnanec, ale priamo advokát, vtedy to komisia neriešila, 
- p. vedúca, aký je Váš názor na moje porušenie?  
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Ing Lisoňová – skutkové vymedzenie, nie je dostatočné, konanie sa s veľkou 
pravdepodobnosťou ak začne, nepodarí preukázať porušenie zákona, preto bude potrebné, aby 
bolo konanie zastavené, 
- status poslanca generuje riziko, že v budúcnosti porušenia zákona môže prísť, porušenie 

bude ťažko preukázateľné a práve toto je v návrhu komisie preventívne postihnúť už 
samotné riziko.  

 
p. Čurilla- keď všetci by mali konflikt, ostala by nám asi len sama p. kolegyňa,  
- som zamestnanec právnickej osoby,  ktorá robí obchod s mestom, no nikdy som nemal 

pocit , že by som bol v konflikte,  
- učiteľ ZUŠ na poslednom zastupiteľstve hlasoval za rozpočet, z ktorého on sám je 

financovaný,  
- tých prípadov by bolo veľa, sú tam lekári, 
- ja budem hlasovať proti, 
- komisia môže zmeniť názor,  
- chcem sa opýtať p. poslanec, prečo ste zmenili názor, že ste telefonicky zmenil uznesenie, 

svoje hlasovanie v prípade poslanca R. Kellnera.  
 
JUDr. Murín- na prvom zasadnutí komisie, sme zasadali 3 a pol hodiny, po hodine som 
odišiel, toho času p. Kellner nebol prejednávaný, čiže sa hlasovalo bezo mňa ,  

- no vyrobili ste si problém,  lebo ako novozvolený poslanec som deklaroval, že ktoré 
dve mená sú v konflikte záujmov podľa môjho názoru, 

- každý poslanec musí spĺňať istý morálny kredit,  
- keď MZ skonštatuje, že sa jedná o konflikt záujmov, s tými právnikmi sa môžu oháňať 

na ústavnom súde, 
- ja som prišiel na komisiu že otvoríme obálku a ideme domov, 
- prvé meno padlo p. Adamkovič , možno z vyššia, možno od Vás p. Čurilla, neviem 

odkiaľ,  
- prečo, keď p. Adamkovič sa má riešiť ,tak prečo nie ďalší v konflikte záujmov,  
- som názoru, aby sme nešli disciplinárne stíhať, 
- nech sa nejaké morálne pravidla ustália,  
- na Vás p. primátor reagujem, na decembrovom zastupiteľstve bol bod programu 

poskytovanie externých právnych služieb, vy ste povedali že externe právne služby 
budú predmetom februárového zastupiteľstva , že sťahujete bod programu , o tom 
bode sa nehlasovalo, čiže je to svojím spôsobom porušenie povinnosti, 

- predmetom februárového zastupiteľstva má byť poskytovanie externých právnych 
služieb, 

- p. Papcun porovnáva jablka s hruškami, lebo p. Kamenický poskytol právne služby, čo 
sa týka mestských lesov ad hoc – na tú situáciu, 

- ty ako koncipient právnej kancelárie, máš rovnaké práva ako advokát, je 
v permanentnom vzťahu s mestom, je to  rozdiel.  

- ja som tiež názoru, nech sa nerieši nikto, ale čo sa týka advokácie, je to prísne 
povolenie, kde je prísna povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorý sa advokát alebo koncipient dozvie, kde my máme záruku, že 
informácie nebudú mať vplyv na tvoje rozhodovanie ,  

- čo sa týka p. Adamkoviča, keď by bol plnohodnotný záznam, tak s tým problém 
nemám , ale keď sa rozprúdi debata o konflikte záujmov, tak ty máš priamo vplyv na 
ostrihanie záznamu, alebo na ovplyvňovanie videa,  

- je to iné, ako keď p. Čurilla varí niekomu obed, p. Kellner poskytne internet , alebo ja 
chleba, 
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- hovorím o morálnom kredite. 
 
JUDr. Papcun- súhlasím s p. vedúcou Lisoňovou, že tento zákon nepostihuje možno budúce 
preventívne porušenie zákona, pretože to takto by mohlo postihnúť všetkých 19 poslancov,   

- my nevieme, kto sa kedy do rozporu dostane , ten rozpor nie je protiprávny , 
- protiprávne je, ak ja pri takom konaní uprednostním osobný záujem, 
- my všetci poslanci sme povinní v zmysle článku 6 tohto zákona oznamovať svoj 

osobný záujem, 
- uvedomujem si, že z mojej pozície mám vyššie riziko, že sa do takej situácie môžem 

dostať, po morálne stránke som to vyriešil tak , že som z mestského úradu odišiel 
a neposkytujem právne služby pre mestský úrad, 

- nie je pravda, že MZ rozhoduje o morálnej stránke, MZ je v tomto práve ten orgán,  
ktorý rozhoduje o zásahu do práv a slobôd poslancov, nie je to ústavný súd. 

 
JUDr. Murín- to, že si odišiel z mestského úradu, ti situáciu nevyriešilo, tvrdil si, že 
neposkytuješ právny služby, mám dôkazy, kde pod hlavičkou collegium iuris si podpísaný, že 
poskytuješ analýzy, právne služby, ale to mne nevadí však za 2 500 mesačne, 

- my zasiahneme do tvojho mandátu, 
- ty rob advokáciu, my ti zabránime robiť mandát poslanca,  
- strata mandátu tam hrozí, my chránime verejné záujmy.  

 
Ing. Vilkovský, MBA- prečítal návrhy na uznesenie.  

- bežne to tak funguje aj v iných mestách, poslanec, ktorý je dotknutý pri hlasovaní, 
verejne vystúpi a povie , že nebude hlasovať o tomto bode, lebo je možné porušenie 
konfliktu záujmov verejného funkcionára, 

- tak to je aj v iných samosprávach, aby sme neboli múdrejší ako iné samosprávy.  
 
p. Kravecová – p. Adamkovič je členom mestskej rady? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – zasadnutie je verejné.  
 
RNDr. Adamkovič- necítim sa v konflikte záujmov.  
 
JUDr. Murín – trvám na tom, aby to šlo v takom poradí:  p. Adamkovič, p. Papcun, p. Kellner 

- aby tam nevznikli špekulácie 
- bolo to vymenené.  

 
Ing. Lisoňová- šlo to náhodne. 
 
JUDr. Murín- neviem, či celkom náhodné.  
 
p. Čurilla- odkiaľ vyšiel podnet?  
 
JUDR. Murín – z vnútra mestského úradu, 

- p. inžinierka Lisoňová konštatovala ako garantka na komisii, že p. Adamkovič je 
v rozpore s tým a s tým paragrafom, takto to vzniklo.  

 
Ing. Lisoňová- pred prvým zasadnutím, som oboznámila komisiu, čo je jej náplňou, to meno 
som nepovedala, vy ste vraveli, že viete o dvoch.  
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JUDr. Murín- povedali ste, nevyšlo to z iniciatívy členov komisie.  
 
 
UZNESENIE č. 57 
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  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči 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 
 
UZNESENIE č. 58 
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  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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. 59 
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  2 proti  0   zdr  2   = neschválené 
 
MR  neodporúča MZ konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavlovi Papcunovi bolo 
umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 
14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavol Papcun svojimi 
vyjadreniami nevyvrátil zistené porušenie povinností a obmedzení ustanovených v čl. 
4 ods. 1 a 2 písm. a) a c)  ústavného zákona; 
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3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie povinností a 
obmedzení ustanovenéých v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. a) a c) ústavného zákona poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavlom Papcunom. 

T : ihneď                                                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 60 
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  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť v uvedenej veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                             Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 61 
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  
                Papcunovii, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ uložiť komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi 
Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavlovi Papcunovi, v súlade s ustanovením čl. 9 
ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia 
tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                    Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
 

7. 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 
 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 62 
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  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči na začatie konania 
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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. 63 
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  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
 
 
UZNESENIE č. 64 
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  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR  neodporúča MZ konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslavovi Kellnerovi bolo 
umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 
14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslav Kellner svojimi vyjadreniami 
nevyvrátil zistené porušenie obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod 
ústavného zákona; 

3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Levoči Radoslavom Kellnerom. 

T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 65 
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  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť v uvedenej veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                       Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                            Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 66 
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  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ uložiť komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi 
Mestského zastupiteľstva v Levoči Radoslavovi Kellnerovi, v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 
5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia 
tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 

8. 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 
 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  0   zdr  2   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči 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 
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UZNESENIE č. 68 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  2   zdr   0  = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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. 69 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  0   zdr   2  = neschválené 
 
MR neodporúča MZ konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi 
bolo umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Levoči dňa 14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič svojimi 
vyjadreniami nevyvrátil zistené porušenie obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 
písm. c) 2. bod ústavného zákona; 

3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírom Adamkovičom. 

T : ihneď                                                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                           Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       

Hl. za  2 proti  2   zdr  0   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť v uvedenej veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                        Z: Ing.  Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 71 
K bodu:   Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia  
                rozpor záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr.  
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                Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči.       
Hl. za  1 proti  2   zdr  1   = neschválené 

 
MR neodporúča MZ uložiť komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi 
Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, v súlade 
s ustanovením čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní 
odo dňa prijatia tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                           Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 

9. Návrh VZN č. XX/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.  
 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
p. Kravecová – k predchádzajúcemu bodu, tí , ktorí nehlasujú, nech sa vymenia s tými, čo 
budú hlasovať, 

- navrhujem aby aj toto bolo verejné, aby aj tu boli priame prenosy.  
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu:   Návrh VZN č. XX/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  5 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/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. 73 
K bodu:   Návrh VZN č. XX/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  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. XX/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. 
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T: 28. 02. 2019                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Kučka  
 

10. Zásady odmeňovania poslancov, Odmeňovanie zástupcu 
primátora mesta.   
 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.  
 
 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu:   Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

Hl. za  5 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 75 
K bodu:   Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 1/48 zo dňa 06. 12. 2018. 
T : ihneď                                        Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 76 
K bodu:   Zásady odmeňovania poslancov. Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR 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 : ihneď                                          Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
 

11. Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri 
prameni Levoča.  
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu:   Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
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MR odporúča MZ schváliť 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. 78 
K bodu:   Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 
 

12. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa.  
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu:   Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry      

mesta Levoča – II. etapa. 
Hl. za  6 proti  0   zdr  0 

 
MR odporúča MZ schváliť 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 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu:   Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry      

mesta Levoča – II. etapa. 
Hl. za  6 proti  0   zdr   
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MR odporúča MZ schváliť 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. Ľuboš Kamenický 
                                                               Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                               Mgr. Anna Babicová 
               Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 

13. Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu 
parkanového múra na východnej strane mestského opevnenia.  
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu:   Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkanového  
                múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č.2741/10. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  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. 82 
K bodu:   Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkanového  
                múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č.2741/10. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
 

14. Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho 
domu s č. 28 , Námestie Majstra Pavla v Levoči   
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
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UZNESENIE č. 83 
K bodu:   Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho  domu s.č. 28,           
     Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF: 2917/1. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  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. 84 
K bodu:   Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho  domu s.č. 28,           
     Námestie Majstra Pavla v Levoči, ÚZPF: 2917/1. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Úprava meštianskeho domu 
nadpavlačou 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 

15. Projekt: Dom meštiansky , Námestie Majstra Pavla č. 50 
a Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči.    
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 85 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči,  ÚZPF č.  
                2939/1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 

MR odporúča MZ schváliť 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, 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 
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UZNESENIE č. 86 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči,  ÚZPF č.  
                2939/1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
UZNESENIE č. 87 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči,  
                ÚZPF č. 2940/1 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 88 
K bodu:   Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51  v Levoči,  
                ÚZPF č. 2940/1 

Hl. za  6 proti  0    zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr.  Babicová 
               Mgr. Kučka 
 

16. Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti 
o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča.     
 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 89 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
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MR odporúča MZ schváliť  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. 90 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr.  Kučka 
UZNESENIE č. 91 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 4990,90 EUR. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 92 
K bodu:   Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 
                veku v meste Levoča         

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
T: ihneď            Z:  Mgr. Kamenický 
                                                               Ing.  Pitoráková 
                                                               Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 

17. Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na 
pozemku parcely KN  C 6678/7 6678/8.  
 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.  
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Ing. Vilkovský, MBA -  to je lokalita pred Fed. Jarkom, ako je autobusová zastávka ,v tejto 
lokalite už boli snahy o zmenu územného plánu, ktoré neprešli, je to teraz na Vás, či 
povolíme, alebo nie, tu zmenu územného plánu.  
 
JUDr. Papcun -  dá sa legislatívne stavať tam rekreačné chaty? 
 
Ing. Pitoráková- najprv musí byť zmena územného plánu,  
 
JUDr. Papcun – ak by bola, ste spomínali, že je tam to vysoké napätie.  
 
Ing. Pitoráková – ak sa preloží vysoké napätie, čo je finančné náročné ale možné, 

- p. Dunčko argumentoval tým, že časť tohto pozemku už minimálne zasahuje to 
ochranné pásmo do jeho pozemku,  

- nevieme tam presne ísť, či meter, dva alebo vôbec,  
- to sa ukáže, keď sa bude robiť zmena územného plánu, 
- tam sa budú všetci vyjadrovať jednak povodniari, ochranári, elektrikári.  

 
p. Kellner – on nie je ochotný prevziať na seba náklady, ak z nejakých iných vplyvov to 
neprejde, 

- komisia  skonštatovala, že nemá problém s tým, len nech riziko berie na seba. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – komisia by aj súhlasila, keby to on prezval na seba. 
 
p. Kellner- nie je dôvod zaťažiť všetkých daňových poplatníkov jeho neúspechom.  
 
Ing. Pitoráková – ide to cez verejné obstarávanie, máme schválené 14 zmien územného plánu,  

- najnižšia cena bola 2 000 Eur, najvyššia 6 000 za zmenu územného plánu.  
 
JUDr. Murín – už sme to schvaľovali na poslednom zastupiteľstve.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – toto je iná lokalita, toto je tam, kde má viesť tretia etapa 
cyklochodníka, ako je zástavka na Fedorkin Jarok.  
 
Img. Pitoráková – ak obstarávame zmenu, sme povinní pýtať sa,  či je ochota začať tento 
proces. 
 
p. Kravecová – plánuje sa revitalizácia priehrady, je to veľmi ďaleko?  Nedá sa to spolu 
s tými Poliakmi cez ten akčný plán? Ani cez cykloturistický chodník ?  
 
Ing. Pitoráková  -bavíme sa o legislatíve.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja by som bol aj za zmenu územného plánu, ale nech si to vybehá ten, 
kto chce zmenu územného plánu.  
 
p. Kellner- zase sa bavíme o jednej parcele, prečo nie celok , on nech obehá ostatných, a nech 
to riziko neprenáša na mesto.  
 
p. Kravecová – na ostatných územiach mesta , jedna osoba si to zabezpečovala? 
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Ing. Vilkovský, MBA – keď by sa vyskladalo tam väčší počet vlastníkov , tak by to nebolo 
ani tak finančne náročné, 

- tam je predpoklad, že to možno ani neprejde. 
 
JUDr. Papcun-  v prípade, ak by si to on zaplatil, sa tam  sa uzatvára dohoda o prefinancovaní, 
a to ide priamo do uznesenia?  

- v tom prípade sa ja zdržím, ak to na seba vezme financovanie, nemám problém, aby sa 
ten územný plán splnil. 

 
p. Kravecová – odborníci z povodia Hornádu a Bodrogu potom už len hovoria? 
 
Ing. Pitoráková- Zmena územného plánu sa postupuje tak, že na začiatku mestské 
zastupiteľstvo schváli alebo neschváli začatie procesu verejného obstarávania, ak sa schváli 
tak spracujeme zadanie, to znamená aká veľká lokalita,  keď je spracované zadanie oslovuje 
sa 29 dotknutých orgánov aj povodie, ak sú záporné  stanoviska, neschváli sa, potom, ale 
zafinancovať sa musí, a tu je problém lebo p. Dunčko nechce zafinancovať to, ak by 
neprešiel.  
 
p. Kravecová- lebo dosť participujú vodári  na tom, aby sa nedávali povolenia na výstavbu.  
 
 
UZNESENIE č. 93 
K bodu: Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku parcely  
             KN C 6678/7 a 6678/8. 

Hl. za  1 proti  1   zdr  4   = neschválené 
 
MR neodporúča MZ schváliť obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
na pozemku parcely KN C 6678/7 a 6678/8 za podmienok, že financovanie obstarania 
zabezpečí Miroslav Dunčko,  formou refundácie skutočne vynaložených 
nákladov na obstaranie. 
T: ihneď                              Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                        Mgr. Kučka 
                                                         

18. Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania 
stavebných prác na stavbu ,,Rekonštrukcia Sadovej ulice 
v Levoči“.  
 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila  
 
p. Lorko -  pôjde sa do hĺbky , vyberie sa celé podložie?  
 
Ing. Pitoráková -  všetky konštrukčné vrstvy,  

- dnes bolo konanie na výrub drevín, občania sa mali možnosť zúčastniť, ale neprišli, 
zúčastnili sa len pamiatkari, povoľujúci orgán mesto Spišské Podhradie, štátna 
ochrana prírody a policajti, všetci sa zhodli, že tieto stromy sú prekážkou a je potrebné 
ich odstrániť,  

- čo sa týka občanom, tí napísali email, kde súhlasia s odstránením týchto stromov.  
 
JUDr. Papcun – občania na ulici? 
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Ing. Pitoráková -  mesto Spišské Podhradie oslovilo občanov, ktorí vyvíjajú úsilie za 
zachovanie zelene, lebo ich berú ako zúčastnené osoby v konaní.  
 
p. Lorko- ostáva pár občanom žijúcich na Sadovej,  
 
Ing. Pitoráková – títo súhlasia.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – tí súhlasia, tam stromy narušujú chodník . 
 
 
p. Kellner- križovatka sa nebude robiť? 

- Mali by sme dostať 230 000 a tam sú nižšie náklady 
 
Ing. Pitoráková – bez DPH.  
 
JUDr. Papcun- križovatka na Ovocinárskej nebola v akčnom pláne,  
 
Ing. Pitoráková – bola, nie je projekt ani stavebné povolenie.  
 
JUDr. Papcun-  a peniaze sa budú čerpať z dotácie z akčného plánu?  
 
JUDr. Murín-  zvýšilo sa niekedy? 
 
p. Kellner-  križovatku nemôžeme robiť, lebo nie je na to projekt.  
 
Ing. Pitoráková – ak sa zvýši, dáme spracovať projektovú dokumentáciu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – tam je hlavný problém ten kanál.  
 
Ing. Pitoráková – nebude to lacná záležitosť, lebo je tam most a to je finančné náročne.  
 
JUDr. Murín – a chodník, čo sa týka spodnej ulice ?  
 
Ing. Vilkovský, MBA- to je už Ovocinárska ulica.   
 
Ing. Pitoráková – nemáme projektovú dokumentáciu.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – môžeme sa baviť len o tom, na čo máme projekt. 
 
UZNESENIE č. 94 
K bodu:  Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác  
              na stavbu:„ Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“. 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť začatie procesu verejného obstarávania stavebných prác na 
stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“  
T: ihneď                              Z:  Ing. Pitoráková 
                                                                        Mgr. Kučka 
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19. Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu 
kultúrnych pamiatok z roku 2019 v sume 550 000 eur na stavbu,, 
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa.  
 
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila 
 
p. Lorko – koľko máme na prestavbu? 
 
Ing. Pitoráková – v roku 2018 sme mali z Ministerstva financií  500 000 a dotácia z VÚC bola 
500 000, v roku 2018 sme vyčerpali 135 436 eur, zostatok na rok 2019 je 364 564 eur 
z Ministerstva financií zostatok  a vezmeme 10 000 dotáciu VÚC, z dotácie na tento rok 
ostane 490 000, to je to A-čko a časť B použijeme 550 000 z Ministerstva financií na 348 903 
a z dotácie 490 000 ostane nám 201 000 voľných . 
 
JUDr. Papcun- pokiaľ bude tá druha etapa? a predpokladaný náklad? 
 
Ing. Vilkovský, MBA- po lekáreň.  
 
Ing. Pitoráková – 840 000 .  
 
JUDr. Papcun – vykryté je to z tej dotácie?  
 
Ing. Pitoráková – áno  a ešte sa zvýši 200 000, ktoré môžeme použiť do C-ečka.  
 
JUDr. Murín – boli nejaké zmeny v projekte? to je ten pôvodný z roku 2004? 
 
Ing. Vilkovský, MBA- máme sedenie s aktivistami za záchranu zelene, bude sa tam 
prejednávať ako ďalej s časťou druhej etapy C, 

- tam budú všetci zúčastnení.  
 

 
UZNESENIE č. 95 
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  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 

20. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských 
zariadení. 
 
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila.  
 
Mgr. Kučka – je to návrh na výmenu, výmena je v poriadku, ak sa dohodnete.  
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UZNESENIE č. 96 
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení      

Hl. za  2 proti  0   zdr  4  =neschválené 
 
MR neodporúča  MZ schváliť  delegovanie zástupcov  mesta do rád škôl a školských 
zariadení podľa  predloženého návrhu. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 

21. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 
 
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila.  
 
Ing. Vilkovský, MBA- je to záloha, na začiatok roka. 
 
JUDr. Papcun- to sú sumy čo si oni požiadali?  
 
Mgr. Džuganová- áno, pred každým rozdeľovaním finančných prostriedkov na daný rok  
stretávajú sa štatutári a oni si takú výšku zažiadali.  
 
Mgr. Kučka- záloha im bude potom odrátaná.  
 
 
UZNESENIE č. 97 
K bodu:   Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok  2019 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR odporúča  primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 22/2015) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport 
a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno A- podpora športovej činnosti VZN mesta 
Levoča č. 22/2015 pre: 
 

1. FK 05 Levoča      2 000 € 
2. HK Slovan Levoča     2 000 € 
3. MK Slovenský orol          500 € 
4. Tenis club 92 Levoča                                              2 000 € 
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA        1 000 € 
6. Cyklo Spiš Levoča                2 000 € 

T: Február 2019                  Z:  Mgr. Džuganová 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

22. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 
2018 
 
UZNESENIE č. 98 
K bodu: Informácia o stave kriminality na  území mesta Levoča za rok 2018 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie informáciu o stave kriminality za území mesta Levoča za rok 2018. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Kučka 
                                                                         

23. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018 
 
UZNESENIE č. 99 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2018 

Hl. za  6 proti  0   zdr  0 
 
MR berie na vedomie informáciu o stave Správu o činnosti Mestskej polície Levoča za rok 
2018. 
T: ihneď                              Z:  Mgr. Novák 
                                                                        Mgr. Kučka 
 
 

24. Záver 
 
Ing. Vilkovský, MBA poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie Mestskej rady.  

 

 
             


