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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 08. apríla 2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: JUDr. Lucia Babejová 
 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril                  
4. zasadnutie MZ v Levoči. Ospravedlnil neúčasť PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, a RNDr. 
Vladimíra Adamkoviča. Konštatoval uznášania schopnosť.  

 
Ing. Vilkovský, MBA – dovolili sme si zvolať MZ aj kvôli tomu, lebo zajtra musí byť 
uznesenie zastupiteľstva súčasťou projektu, ktorý musí byť zajtra predložený, takže 
potrebujeme na projekt miestnej občianskej poriadkovej hliadky (MOPS) uznesenie MZ. 
Program máte pred sebou. Sme uznášaniaschopní, za čo Vám ďakujem.  Do návrhovej 
komisie navrhujem pána Mgr. Nikolaja Kučku, pána Miroslava Dunčka a pána Miroslava 
Čurillu.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ďalší bod, ktorý tam máme, overovatelia zápisnice pani Anna 
Kravecová a Mgr. Michal Kašper, zapisovateľka doktorka Babejová.  Program MZ, máte tam 
dva body.  
 
Ing. Novotný – ja by  som ešte chcel navrhnúť jeden bod, zmenu programu.  
 
Pán Čurilla – zmenu programu? 
 
Ing. Novotný – zmenu programu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - no ako. 
 
Ing. Novotný - môžem alebo nie? Lebo som nevedel, že  kedy to mám..ja by som mal ešte.. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - malo by sa to dávať pred začiatkom, pred hlasovaním o programe.  
 
Ing. Novotný  - ja by som chcel, lebo nám vyplynulo na poslednom zastupiteľstve pri našich 
problematických bodoch, mandátoch, vyplynuli niektoré záväzky a odporúčania jednak 
Transparency International a jednak ZMOS. Tak by som chcel navrhnúť, aby sme zmenili 
finančnú komisiu tak,že by sme z nej vybrali pána Adamkoviča, ktorý má konflikta nemal by 
vôbec hlasovať o týchto finančných záležitostiach a namiesto neho by som chcel navrhnúť 
pani Surákovú, za členku komisie. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - finančnej? 
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Ing. Novotný – áno 
 
Ing. Vilkovský, MBA – súhlasíte? je všeobecný súhlas, aby sme to dali? Upravíme tretí bod 
zmena v komisii finančnej, poslanecký návrh pána Ing. Novotného. Hlasujeme. 4. bod teda, 4. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  10 proti 0   zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného:  doplniť program 
rokovania o bod odvolania člena finančnej komisie Vladimíra Adamkoviča a jeho nahradiť 
poslankyňou MUDr. Janou Surákovou. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
 T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  10 proti 0  zdr  1   nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Miroslav Pán Dunčko, 
Miroslav Pán Čurilla. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  12 proti  0   zdr   2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Anna Kravecová, Mgr. Michal Kašper. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   

 
 

2. Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste 
Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  

 
Mgr. Babicová – bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Sú to klasické miestne 
občianske poriadkové služby. Tam máte projekty popísané, ohľadom toho aj aktivity, takže 
keď tak, sa pýtajte. Štyria ľudia budú v lokalite Levočské Lúky a 4 ľudia v samotnej Levoči. 
V meste Levoča. Je to projekt na dva roky. Takže toľko, ale potrebujeme uznesenie MZ, takže 
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toto bol hlavný dôvod, prečo muselo byť MZ tak narýchlo zvolané, lebo zajtra musia byť 
uznesenia v Bratislave odoslané. 
 
Pani Kravecová – tie počty..je menšia lokalita Levočské Lúky ako Levoča, nedalo by sa 3 a 
5? Musí tak byť? 4 a 4? 
 
Mgr. Kučka–zase koncentrácia na Levočských Lúkach je dosť silná,  a tu vlastne čo sa týka 
Levoče ako mesta, tak viac ľudí je situovaných do Predmestia, do Poľnej, Nad Tehelňou, na 
tú lokalitu. Plus stráženie tej cesty , no Slavkovská, potom ten chodník a tak, kde je ten 
najväčší pohyb. Ďalšia vec je, čo sa týka mesta, teda sa získa pomoc pri tam občas sa sleduje 
nejaké reštauračné zariadenie tam je, takže tam budú robiť dohľad nad poriadkom, teda že oni 
zásah priamy nemajú, ale s tým, že okamžite v prípade nejakých nezrovnalostí, tak volajú, či 
mestskú políciu hliadku, alebo štátnu políciu hliadku, lebo tam ešte len príde avízo o nejakej 
akcii a už ľudia tam majú obavy z toho.Plus ešte,keď sme uvažovali v tých tendenciách, že 
keď bude v meste nejaká akcia väčšieho rozsahu, takže budú stiahnutí  všetci aj na mesto. 
 
JUDr. Murín – ja by som mal len otázku na pani vedúcu, lebo ja som vlastne pozeral na 
internete tú výzvu , že na predloženie žiadosti sú tam potrebné dve súhlasné stanoviská, resp.  
uznesenia MZ. Mám trochu výhradu voči tomu 4. návrhu uznesenia. My by sme už teraz mali 
schváliť financovanie v prípade vzniku nejakých neoprávnených výdavkov. Podľa môjho 
názoru tam nie je potrebné to štvrté uznesenie. A keď by do budúcna nejaké neoprávnené 
výdavky vznikli, tak bol by som rád  prípadne, keby sme boli informovaní ako zastupiteľstvo, 
v akej výške, v akom rozsahu. Teda, že vynechať ten 4. bod na to uznesenie.  
 
Mgr. Babicová –vlastne tento štvrtý bod je na základe usmernenia riadiaceho orgánu, kde 
prišla žiadosť o doplnenie týchto príloh a neoprávnené výdavky napríklad môžu byť, sú na to 
nové usmernenia, napr. tam môžu byť náklady spojené napr. so vzdelávaním. A tento vlastne 
projekt momentálne nezahŕňa.  
 
JUDr. Murín – ale, že či je to potrebné už teraz schvaľovať, alebo do budúcna. 
 
Mgr. Babicová – je to potrebné, lebo to prišli z riadiaceho orgánu, vlastne to nie je naša 
iniciatíva, je na to usmernenie. Ak by ste si pozreli prílohu k výzve, tam máte pravdu, tam sú 
dve, ale čo prišlo na dožiadanie (ukazuje dokument), tam prišli 4 uznesenia.  
 
JUDr. Murín – tak potom v poriadku.  
 
Mgr. Anna Babicová –  takže vlastne je to v zmysle žiadosti. Aj my sme tiež vlastne dá sa 
povedať, že s nimi rokovali, že prečo sú vo výzve tak a ich usmernenie je také. Tak nás 
usmernili, aby sme sa pred pripravili dopredu. A to bude potom zahrnuté ak budú 
neoprávnené aj do rozpočtu mesta.  Lebo momentálne my máme v rozpočte mesta len tie 
aktivity, ktoré sú vo výzve, ktoré sú v príručke zadefinované. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– čiže oprávnené výdavky. 
 
Mgr. Babicová –  teda štandardná príručka na schvaľovanie akože vlastne žiadostí a na 
výpočet nákladov. 
 
JUDr. Murín – keď to teda tak má byť, tak ako v poriadku, len mi to prichodí také trochu 
nelogické hlasovať o niečom, čo môže vzniknúť, nemusí vzniknúť a v akej výške, je to neisté.  
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MUDr. Suráková – ja sa chcem opýtať. Tí, čo to budú vykonávať, nejaká profesia tam je? 
Lebo to bude sa prijímať do zamestnania noví pracovníci, ôsmi asi nie? keď som si to čítala. 
To znamená že tam musí byť nejaká profesia, nejaké vzdelanie ľudí, stredoškolské alebo. 
 
Mgr. Babicová –  v ich štandardnej stupnici sa presne definuje, že musí tam byť výberové 
konanie a že musí podmienky spĺňať, to znamená, že musí mať minimálne základné 
vzdelanie.  
 
MUDr. Suráková – základné vzdelanie? Potom chcem sa spýtať, to bude trvať minimálne do 
toho roku 2021. 
 
Mgr. Babicová –   áno, na 24 mesiacov, áno. 
 
MUDr. Suráková– to znamená, že a potom sa rozviaže pracovná zmluva. 
 
Mgr. Babicová –   vlastne končí pracovný pomer tomu konkrétnemu zamestnancovi. To je na 
dobu určitú zamestnanecký pomer. 
 
MUDr. Suráková – ale to nebude mestský policajt ten dotyčný pán? Nie, to bude asistent.  
 
Mgr. Babicová –  to je občianska hliadka. 
 
MUDr. Suráková – dobre, ďakujem. 
 
Ing. Novotný – ja sa chcem opýtať pani Babicovej, či táto výzva náhodou neupravuje aj 
maximálny podiel neoprávnených výdavkov? V niektorých výzvach viem, že pokiaľ je to viac 
než 25% rozpočtovaných nákladov, tak celý projekt padá. Tak sa chcem opýtať že či.. 
 
Mgr. Babicová –  nie, tam to presne definuje,  tam sú mzdy, potom tam je  telefón, vybavenie, 
technické vybavenie, čo majú mať dokončené, potom je tam akože stravná jednotka.. 
 
Ing. Novotný  – dobre, ale že či nepojednáva o neoprávnených výdavkoch, lebo schvaľujeme 
ich, že majú byť, tak sa .. 
 
Mgr. Babicová – ale to môže počet byť v tom nariadení, vlastne vtom usmernení riadiaceho 
orgánu. 
 
Ing. Novotný –  nebude dobre, keď rámec iba nejaký schválime, alebo hocikoľko môže 
vzniknúť, alebo? potom automaticky to bude.. 
 
Mgr. Babicová – momentálne predkladáme žiadosť. V žiadosti sú oprávnené výdavky.  
Tak je nastavená aj zmluva. Ak vzniknú neoprávnené, jednoducho budeme to musieť s Vami 
aj tak prekonzultovať, a zahrnúť to do rozpočtu, lebo vlastne rozpočet nepustí. 
 
Ing. Novotný - ale práve preto, že tu ten štvrtý bod , tak sa pýtam aj na to, že či bezlimitne 
tento bod schvaľujeme? 
 
Mgr. Babicová –Ak ho neschválime, v hodnotení nám môžu zobrať bod a žiadosť môžu 
neschváliť. 
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JUDr. Papcun – inými slovami sa chcem opýtať, v prípade,  ak vzniknú neoprávnené 
výdavky, budú musieť byť predložené do zastupiteľstva ako zmena rozpočtu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– Mgr. Anna Babicová – áno. 
 
JUDr. Papcun – čiže budú o nich poslanci tak, či tak, rozhodovať. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– nemáme naviac peniaze v rozpočte na tento projekt , čiže to znamená, 
že každý neoprávnený výdavok na tento projekt musí ísť cez Vás, cez rozpočet.  
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča 

Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPLZ-
PO5-2018-1 projektu „Miestna občianska poriadková hliadka v meste Levoča“, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územným 
plánom mesta Levoča. 
T: 8.4.2019        Z:  Mgr. Kamenický 

Mgr. Babicová,  
Mgr. Novák 
Mgr. Kučka 
 

Ing. Vilkovský, MBA– Ďakujem. To bolo uznesenie č. 1, čiže Uznesenie č. 2.  
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča 

Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu „Miestna občianska poriadková hliadka 
v meste Levoča“ po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
T: 8.4.2019        Z:  Mgr. Kamenický 

Mgr. Babicová,  
Mgr. Novák 
Mgr. Kučka 

 
Ing. Vilkovský, MBA– uznesenie č. 3. 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča 

Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu „Miestna občianska poriadková hliadka v meste Levoča“. 
T: 8.4.2019        Z:  Mgr. Kamenický 

Mgr. Babicová,  
Mgr. Novák 
Mgr. Kučka 
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Ing. Vilkovský, MBA– a uznesenie č. 4. 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Projekt: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča 

Hl. za  16 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu 
„Miestna občianska poriadková hliadka v meste Levoča“, ktoré predstavujú rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
T: 8.4.2019        Z:  Mgr. Kamenický 

Mgr. Babicová,  
Mgr. Novák 
Mgr. Kučka 

 
 

3. Návrh VZN ktorým sa určujú podmienky rozdelenia 
účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej 
pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu 
Mesta Levoča 
 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– ďalší bod VZN č.  / 2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia 
účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a 
vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča. Prosím pani Džuganovú. 
 
Mgr. Džuganová –predložila som Vám návrh znenia VZN č.  / 2019, ktorým sa určujú 
podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, 
kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča. Hlavne, nie že hlavne, ale 
zmenený bol iba v prvej časti, prvá časť Spoločné ustanovenia § 2 podmienky poskytnutia 
dotácií a bod č. 8. Kde sa menilo to, že dotáciu nie je možné použiť na .. Tam sú vlastne 
jednotlivé položky, ktoré nemôžu použiť na vyúčtovanie, ktoré dostanú finančné prostriedky, 
ktoré dostanú z mesta. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– čiže to je všetko? 
 
Mgr. Džuganová – áno, ďakujem. To je jedna časť. A druhá časť je % rozdelenie, ktoré sa 
vlastne zmenilo ohľadom spôsobu rozdelenia finančných prostriedkov v oblasti športu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– to je §14? 
 
Mgr. Džuganová - áno, tam bolo minule, predtým VZN bolo iné, teraz sme dali a) podpora 
športovej činnosti na 85 %,   b)podporené športové projekty, podujatia a podpora 
individuálnych športovcov  5 % a c) rezerva primátora 10 % z danej sumy, ktorá bola 
odhlasovaná. 
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Pán Kellner – neviem, či mi neušla pointa, v podstate kvôli čomu sme to VZN vlastne chceli 
meniť. Išlo nám o to, aby tréneri mohli byť odmeňovaní z prostriedkov mesta a v podstate 
sme to len ináč naformulovali, ale stále nemôžu byť. Neviem, či by sme to ešte neskúsili 
zvážiť nejako ináč naformulovať. Máme zákon o športe, ten nám definuje športových 
odborníkov a podľa mňa tí športoví odborníci by podľa tohto zákona, keď si zoberieme, že 
kto to je, akou formou môžu byť odmeňovaní, tak podľa mňa by naše VZN mohlo pripúšťať 
ich odmeny.  Čiže tréneri, ktorí sú normálne prihlásení na Ministerstve školstva, majú platnú 
licenciu, majú IČO a majú s klubom mandátnu zmluvu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– mohlo by to tak byť definované, súhlasím, ale to v podstate celá 
zmena VZN vyplynula z dohody v športovej komisii, čiže Ty si tam nebol prizvaný do 
športovej komisie? 
 
Pán Kellner – vtedy som nebol keď sa to riešilo. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– ale môžete to dať tu v podstate teraz sa VZN prijíma, čiže..návrh na 
zmenu. 
 
Pán Kellner– a neviem či ja som schopný tu znenie zmeniť.. 
 
Ing. Vilkovský, MBA–treba do dať teraz tu. Pán Dunčko? 
 
Pán Dunčko – my sme navrhovali, hlavne ohľadne tých percentuálnych vecí, aby pre tie 
športové kluby bolo čo najviac peňazí, aby na tú športovú činnosť išlo pre kluby čo najviac 
peňazí. Veď sú tu akcie a jednotlivci, tam nám išlo menej peňazí, ale tie kluby pracujú 
celoročne, aby tam išlo čo najviac peňazí. A ten druhý bod, že aj tie odmeny, sme to stiahli. 
Tam bolo mzdové náklady a odvody, čo sa nedajú honoráre a tam bolo aj obdobné odmeny, 
a to sme vyškrtli, aby sa mohli tam dať. Čo tu je zakázané, tak tam je povolené. Takže tie 
odmeny typu brigádnické alebo mandátne odmeny, to si myslím, že tam môžem nechať. 
Pretože toto sme vyškrtli a jednak ešte tu je to stravovanie, ale stravné v deň zápasu tiež sa 
môže zúčtovávať. Takže, to sú tie základné body čo sme chceli meniť, aby tie kluby mali viac 
peňazí, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie aj na tej športovej komisii, čo aj Vavro Sedlák 
hovoril, že chceli by sme hej,aj odmeniť trénerov, lebo robia celoročne, ale nemôžeme im dať 
nejaké mzdové náklady čo sa spájajú s odvodmi do sociálnych a zdravotných poisťovní. Ale 
tie brigádnické a mandátne odmeny tam sa odvody do poisťovne nevzťahujú a to by sa tam 
mohlo zapracovať a aj tie kluby si myslím, že sa dá, aby si to zúčtovali.  
 
Pán Kellner – čiže podľa Teba v tomto znení,tí mandátni tréneri plus aj strava, je možné. 
 
Pán Dunčko – hej. To bolo aj predtým, lebo aj my sme jak sme minulé roky odmeňovali 
trénerov aj z centra voľného času, ale aj tu v meste, a dávalo sa tiež do účtovania 
koncoročného aj odmeny trénerov. V predošlom. Zato sme aj išli o tie odborné odmeny. Sme 
rozprávali aj s pani hlavnou kontrolórkou a tiež povedala, že tie odmeny môžu sa tam 
zapracovať. Mandátne, brigádnické a tohto typu odmeny. Takže zato sme aj navrhli takéto 
VZN, aby to bolo trošku transparentnejšie. 
 
Mgr. Kramarčík -  ja len by som ako poznámka k tým mzdám, lebo nám to bolo povedané 
jasne od pani hlavnej kontrolórky, že by to by musela byť zmluva s mestom. Ten tréner, ktorý 
by chcel mať, tak by musel mesto z verejných peňazí, keďže my ho platíme, tak by musel mať 
zmluvu s mestom, mestom podpísanú a mesto by ho platilo. Takže tam sme nevedeli nejako 
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priamo to dať do toho VZN, že môžeme zvládnuť mzdy, odvody. Lebo to tam nedovoľuje. 
Ďalšia ešte vec aj k tým stravným, tam na stravné sa týka zákon o stravných náhradách.  
Takže to je presne v deň podujatia sa môže zúčtovať počas, to je ako keby ste cestovný príkaz 
vypisovali a podať to. Netýka sa stravovania, lebo boli tam poznámky, že niekto si tam robil 
súkromnú oslavu , nejaký klub ukončenie a tam sa kupovala strava a podobné takéto veci, 
takže toto sme vyškrtli z týchto financií a verejných zdrojov. 
 
Ing. Novotný– ja by som chcel, aby sme športovcom pomáhali takisto aj nepriamo, 
nepriamymi finančnými stimulmi a to je napríklad oslobodiť ich od platenia dane 
z nehnuteľnosti. Týka sa to presne tenistov, ktorí majú určité pozemky. To je prvé. 
 
Ing. Novotný– to je prvá forma, že by sme im mali odpustiť dane. To tiež je na úrovni vedenia 
mesta. Všetkýmšportovým klubom, ktoré majú vlastné pozemky a na nich prevádzkujú svoju 
športovú činnosť, mali by sme im odpustiť dane z nehnuteľnosti. To je po prvé. A po druhé, 
takisto som za to, aby takéto kluby, napr. aj tenisový, aby sme im delimitovali pozemky, na to 
aby mohli sauchádzať o ďalšie zdroje, ako formou dotácie z európskych fondov. Pokiaľ však 
pozemok nevlastnia, ale je to pozemok mesta. Pokiaľ mesto nemá anemáme na to prostriedky 
na investičnú činnosť na rozširovanie, mohli by sme im delimitovať ten pozemok, tým že oni 
tým pádom sa vedia uchádzať a vedia si zveľaďovať, v tom vidím tiež nepriamu podporu tej 
ktorej športovej činnosti. 
 
 
JUDr. Murín-  ja len na margo, krátko, že to VZN sa týka aj ostatných oblastí nielen športu, 
takisto výchovy,vzdelávania, kultúry, sociálnej pomoci, mámetu predsedov jednotlivých 
komisií- či komisie kultúry, či komisie školstva, že či fakt by ešte nebolo potrebné poprípade 
neviem či už zasadali tieto komisie, prehodnotiť, prípadne nejaké pripomienky doplniť, 
v týchto komisiách to teda ešteprekonzultovať. Ešte jedna vec, to staré bez nejakej veľkej 
zmeny VZN je platné a účinné od roku 2015, kde je vlastne o výške dotácie pre jednotlivé 
kluby, alebo pre jednotlivé organizácie do výšky 3500 euro rozhoduje sám pán primátor .. 
 
Mgr. Džuganová – mestská rada. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– mestská rada 
 
JUDr. Murín-  po odsúhlasení v mestskej rade. Že či teda sa to osvedčilo takýto systém, že či 
ostatní poslanci, resp. mestské zastupiteľstvo nemá záujem, to je len taká otázka o nejakej 
sume prehodnotiť, či tá suma by nemala byť nižšia a o tých vyšších sumách či zastupiteľstvo 
ako také, či by nemalo hlasovať a rozhodovať. 
 
JUDr. Papcun –  ďakujem. Ja by som sa vrátil k § 2 bod 8 a to sú práve tie diéty a stravovanie. 
Dávam na zváženie, či by tam potom nemalo byť doplnenie, že ide o diéty a stravovanie 
podľa osobitného predpisu, ktorý by mal byť zákon, pretože inak to môže vyzerať, že to môže 
byť akákoľvek diéta.  
 
Mgr. Kramarčík - tam práveže nemôže byť, nie je možné použiť inak. 
 
JUDr. Papcun – no ale potom kde máš to pozitívne vymedzenie, že je to na diétne stravovanie 
podľa osobitného predpisu? 
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Mgr. Kramarčík – tam ten zákon o cestovných náhradách jednoznačne hovorí, ako môže 
vyúčtovať tú stravu alebo cestovné. Ohľadom tej cesty. 
 
JUDr. Papcun – no dobre. Možno s výnimkou diét a stravovania podľa osobitného predpisu.  
 
Mgr. Kramarčík – ako mohol, možno by sa to tam mohlo doplniť. 
 
JUDr. Papcun – ďalej chcem sa spýtať, podľa tohto VZN sa prideľujú aj dotácie na nájomné 
pre športové kluby na športoviská?  
 
Mgr. Džuganová – nájomné? myslíš ktoré nie sú..áno, ako dotácie nepriame, to je  nepriama 
dotácia. 
 
JUDr. Papcun – no a tam vyúčtovávajú kluby 10% spoluúčasť?  
 
Mgr. Džuganová – nie. Toto nejde podľa toho. Nepriama dotácia je to.  
 
JUDr. Papcun – tak ak je to podľa tohto VZN, tak tá 10% spoluúčasť sa .. 
 
Mgr. Džuganová - tu je len priame, tu sú len dotácie. 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  takže tak, ako sa pýtal pán doktor, tu idú podľa toho VZN len priame 
dotácie a nepriame dotácie nie sú tam.  
 
Mgr. Džuganová – ste schvaľovali .. 
 
JUDr. Papcun – dobre toto som sa len chcel opýtať a ešte poslednú vec, ja navrhujem upraviť 
§2 ods. 4 tam kde je tá 10% spoluúčasť, tak, aby sa z toho vyňali dotácie pre poskytovanie 
zdravotnej sociálnej pomoci podľa § 10 ods. 1 písmeno a) keďže tam ide o sociálne odkázané 
osoby, ktoré predpokladám, ktoré tú dotáciu potrebujú vo vyššej miere čo ja viem na to, 
keďže sú v sociálnej núdzi. A pre toto VZN nemyslím si, že je správne od nich pýtať 10% 
spoluúčasť. To sú nákupy zdravotných a špeciálnych pomôcok k zabezpečeniu ich potrieb. 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  čiže poslanecký návrh? 
 
JUDr. Papcun – čiže dávam poslanecký návrh tak, aby § 2 ods. 4 znel tak, že žiadateľ je 
povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu, resp. svojej činnosti minimálne 10%, t.j. 
podpora mesta nesmie predstavovať 90% celkových finančných nákladov projektu, resp. 
činnosti,  s výnimkou dotácie poskytovanej formou sociálnej pomoci podľa ustanovenia § 8 
ods. 1 písmeno a). Ďalej už tak, ako to nasleduje. 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  takže to je projekt z § 2 ods. 4. 
 
Mgr. Džuganová– áno. 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  dobre. Pán poslanec Ogurčák? 
 
Mgr. Ogurčák– v § 14 v oblasti športu tu mi trošku chýba podpora športovej činnosti 85% 
a tak ďalej.. ale mám taký pocit, že jedná sa o skôr výkonnostný, súťaživý šport.  Mne tu 
chýba podpora mesta pre rekreačných športovcov a ja si myslím, že je to naša úloha. Ako je 
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ošetrený rekreačný šport? Len z pozície pána primátora, tých 10%? Sú krajiny, vyspelé 
európske, kde do 18 rokov idú finančné prostriedky a nad 18 rokoch už jednoducho..  
samozrejme sa nechcem porovnávať s inými krajinami, ale ten detský rekreačný šport tam 
naozaj vďaka dotáciám, alebo ten finančný stimul by mal byť.  Naše VZN neošetruje 
rekreačných športovcov. Vôbec na nich ani nemyslí. Myslí len na výkonnostné športy. Zákon 
o športe jednoznačne hovorí, že naozaj samosprávy sú povinné sa zaoberať aj rekreačným 
športom.  
 
MUDr. Suráková –ja len sa chcem spýtať, sa tu bavíme o športe, ale ako povedal pán 
poslanec Murín, nie je to len VZN o športe. Ale chcem sa spýtať, tu je napísané, dotáciu nie je 
možné použiť na taxislužbu. To znamená, že tá preprava, asi väčší obnos peňazí, tých dotácií 
ide asi na cestovné. Lebo na čo iné, keď ich nepriamo podporujeme tým, že športoviská 
dávame klubom. To znamená, na čo sa použije veľká časť tej dotácie -na cestovné, to 
znamená každý klub má zabezpečenú vlastnú dopravu? Lebo keď si ju prenajmú, je to 
taxislužba, alebo ako mi -keď môžete- mi to vysvetlíte? 
 
Mgr. Džuganová– to nie je taxislužba. Taxislužba sa myslela klasický taxík. Vieme že na 
šport. 
 
MUDr. Suráková – ale veď oni si iba prenajmú, kto ich prevezie tam a tam nie? dobre 
hovorím. 
 
Mgr. Džuganová – áno. Napr. mikrobus, kde majú zmluvu s ním celoročnú, alebo ako majú 
sezónu. Alebo potom len na určité zápasy na ktoré idú. 
 
MUDr. Dzurňáková – ja sa chcem ešte opýtať pána inžiniera Novotného v akej súvislosti 
myslel delimitáciu majetku? Lebo tenisové kurty si pamätám, že sme riešili už skôr. Týka sa 
to len tenisových kurtov, alebo sa to týka všetkých športovísk? A či je to viazané na žiadanie 
v rámci europrojektov, alebo má to nejaký iný zámer.   
 
Ing. Novotný -  čo sa týka tenistov, tak je tam ešte jeden.  Naši tenisti  ako člen Slovenského 
tenisového zväzu sa zúčastňujú, alebo organizujú pravidelne turnaje. Aby boli, aby mohli 
organizovať určitývýkonnostný typ turnaja, potrebujú na to mať 8 kurtov- nemajú ich, musia 
si  požičiavať kurty od pána Mogroviča.  A takto by si vedeli dobudovať ešte dva kurty, 
pokiaľ by mali pozemky, keby boli ich, tak sa môžu uchádzať niekedy. Vieme veľmi dobre, 
že  tieto výzvy z európskych fondov sú mienené a upravované tak, že oprávnený 
žiadateľjedine vtedy môže požiadať, pokiaľ má vzťah k pozemku, k majetku. Hej čiže 
uľahčujeme im, a my to vieme upraviť, aby toto nakladanie, aby ho nezneužil niekedy 
v budúcnosti, čiže on nemôže nikde predať, môže ho len na to a na to využívať. Uľahčíme 
jednoznačne športovému klubu. V tomto prípade tenisovému. Už som sa bavil aj nedávno aj 
s rybármi, takisto oni sú braní ako šport, ale my ich nemusíme brať ako šport. Takisto 
nedokážu na svojich rybníkoch.Teraz som im ponúkal niektoré formy výziev a niektoré formy 
dotácií. A takisto nemohli by si tam vybudovať nejaké, napriek tomu, že súoprávnený 
žiadateľ, ale nemajú vzťah k majetku, veď rybníky sú na pôde našej mestskej. Čiže keď 
chceme umožniť rozvoj športových činností alebo rekreačných činností v Levoči, ale 
umožnime im to takto, že im majetok delimitujeme, zaviažeme ich prísnymi pravidlami 
v nakladaní s týmito majetkami a nech sa páči. 
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MUDr. Dzurňáková - tá delimitácia majetku má aj druhú stranu, a myslím si, že treba veľmi 
zvážiť, aby sme nevytvorili v dôsledku preferovania nejakého športu precedens, aby sa 
neozvali potom ďalšie športové kluby, že áno, no tak dajte nám tento majetok. 
 
Ing. Novotný -  ale áno, veď nech dajú projekt. Ja som za.  
 
MUDr. Dzurňáková -  ale musí to byť veľmi dobre .. 
 
Ing. Novotný -  nech predložia projekt a budeme sa o tom baviť. Ja som za to. Keď bude 
stačiť športovému klubu, keď do seba združí významne, alebo nejaký riadny počet 
športovcov, prečo by sme im nemohli na to poskytnúť pozemok, keď nám predstaví, alebo 
predloží projekt aj akou formou si to ďalej zafinancuje. 
 
MUDr. Dzurňáková -  to je všetko v poriadku, len tenisový klub prišiel ku majetku 
delimitáciou. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– páni poslanci, môžete takto debatovať po MZ. Ja Vás dostanem do 
obrazu, tento problém sme tu už riešili v MZ. A dopadlo to tak, konkrétne aj tenisový klub 
žiadal o prístup k pozemkom vedľa tenisových kurtov, lebo dva tenisové kurty sa chceli tam 
už dávnejšie postaviť. My sme im umožnili, neviem či sme im to dali  do dlhodobého nájmu, 
alebo nejaké také uznesenie tu bolo, že by mohli oni žiadať. Mohli by preukázaťvlastníctvo, 
alebo vzťah k tomu pozemku na projekt a viem, že to vtedy neprešlo. Čiže keď prídu tenisti 
konkrétne s projektom a bude takáto výzva, myslím si, že nikto v zastupiteľstve nebude proti 
tomu, aby sa im nejakým spôsobom vygeneroval, či už nájomný vzťah dlhodobý, aby 
preukázali vzťah k tomu majetku. 
 
Ing. Novotný -  konkrétne teraz sa im snažím sprostredkovaťdotáciu na dve nafukovacie haly, 
čo bude využívať kopec detí, samozrejme že aj moje medzi tým, ale o to jednoduchšie je, že 
to budeme mať tu v Levoči. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ale súhlasím s tým, nie je problém, prídu s takým projektom, dá sa to 
tu na zastupiteľstvo, dáme im dlhodobý nájomný vzťah, povedia potrebujeme rozmery na dve 
tenisové ihriská,  plus prekrytie. To je najmenší problém s tým, lebo viem, že sme takýto 
návrh tu už mali a konkrétne teraz keď sa vrátim k tenistom oni majú jediní vlastníctvo ku 
športoviskám v Levoči, pre tých poslancov, ktorí to nevedia. Žiadny iný športový klub nemá 
vlastníctvo k športovým ihriskám, aký majú tenisti. Oni sú jediní,špecificky vyriešení v tomto 
meste. Čiže, ani hádzanári nemajú vo vlastníctve halu, ani basketbalisti nemajú vo vlastníctve 
halu, ani futbalisti nemajú futbalové ihrisko vo vlastníctve, jedine tenisti majú vlastníctvo 
k tenisovým kurtom. V Levoči. Špecificky vyriešené.  
 
Pán Dunčko – ja by som chcel povedať , že to bolo vždy komplikované s tým tenisom, lebo 
budova, kde je tá krčma je mestská a kurty osobitne sú v správe tenisového kurtu, ktorí to 
majú ako klub, ktorý na tom aj zarába a robí tam podnikateľskú činnosť. Ale úplne iba kurty. 
Budova je zas mestská, tam platia nájom. Takže tam je to tiež komplikované tým, že môžu 
žiadať o niečo, keď je to v ich priestoroch a robia tam podnikateľskú činnosť. Musia platiť. 
Mgr. Kramarčík – ja sa ospravedlňujem, ja som chcel mať faktickú poznámku, ale som stlačil 
diskusiu. Ja by som k rekreačnému športu povedal toľko. Ja som bol aj za minulé vedenie v 
športovej komisii. V predchádzajúcej čo bola. A všetky projekty, ktorédali rekreační 
športovci, boli v podstate schválené. Takže nebol nejaký projekt, ktorý by sa neschválil pre 
rekreačný šport. Minulý rok bola pre športové podujatia aj tá rezerva primátora na úrovni 12 
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500 eur. Teraz je 12 000 eur. Podpora v podstate je rovnaká, z ktorej si môžu čerpať. Aj 
rekreační športovci. Ale z tých peňazíväčšinou čerpali kluby, ktoré si robili rôzne turnaje, 
zase sa jednalo o športy, alebo o registrovaných športovcov, ale tých žiadostí od rekreačných 
športovcov nebolo toľko, že by sme teraz museli vyčleňovať nejaké väčšie množstvo peňazí. 
Z pohľadu toho, koľko bolo tých žiadostí, rekreační neboli v takom množstve, aby bolo 
možné ich viac podporiť, a rezervu aj tak pohltili jednotlivé kluby. Preto by sme chceli dať 
tým klubom rovno viacej, a v podstate sme ponechali takú istú rezervu aj na rekreačný šport.  
 
Ing. Vilkovský, MBA - akurát to % priamo, ktoré máte možnosť vy rozdeliť ako komisia, sa 
zvýšilo na 85 %. Čiže v podstate väčšie % peňazí sa rozdeľuje cez komisiu, z toho celkového 
balíka, ako keď sa rozdeľovalo vtedy.  
 
Pán Čurilla – o tom rekreačnom športe u nás fakticky aj ten šport, ktorý my dotujeme, nie 
v zlom hej, ale myslím si, že futbal tiež spĺňa, to u nás je taký, dá sa povedať, že má charakter 
rekreačného športu. Čiže je to podpora rekreačného športu.    
 
Mgr. Ogurčák – ja som s faktickou. Môžem povedať, že môj pohľad na rekreačný šport sa 
diametrálne odlišuje moje od Vašich predstáv, ale k tomu si môžeme sadnúť. Ale predstava 
moja k rekreačnému športu nie je taká, že príde žiadosť športu je,že komisia vyvíja nejakú 
činnosť, aktivity a ponúka širokej verejnosti a mesto jednoducho vťahuje do rekreačnej 
ponuky ľudí a tak. V tomto je rozdiel.  
 
Pán Kellner–dobre. Keď môžem, ja by som dal poslanecky návrh na doplnenie jedného bodu, 
asi najskôr do desiatky. Ja som to aj predtým hovoril, že moje predstavy na konci roka,  alebo 
niekedy, keď športové kluby budú končiť činnosti, teda na konci roka niekedy a spraviť 
verejný odpočet. Som rád, že tie financie nám narástli na šport a ja dúfam, že budú rásť ďalej, 
ale ja by som chcel, aby verejnosť mala možnosť kontrolovať využitie tých verejných 
prostriedkov. A preto do bodu 10 by som chcel pridať, že :“ ďalej je povinný , každý kto 
poberal dotáciu väčšiu ako 1000 eur,  prezentovať vyúčtovanie..“ 
 
Ing. Vilkovský, MBA – čiže mám teraz § 2 bod 10. 
 
Pán Kellner– bod 10. Vyúčtovanie a svoju činnosť raz ročne na verejnom odpočte, za 
podmienok, ktoré stanoví oddelenie. 
 
Ing. Vilkovský, MBA– verejný odpočet pred kým budú dávať? 
 
Pán Kellner– čiže  dajme tomu prídu sem, každý bude mať 10 minút  a predložia rozúčtovania  
a prídu tí, ktorí majú záujem, aby nahliadli a budú mať záujem si to vypočuť. Aby proste tie 
peniaze nešli len tak, ale aby bola verejná kontrola. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – dobre, poprosím písomne špecifikovať ten § 2 ods 10. 
 
Pán Kellner–neviem, prípadne, ak niekto by mal k tomu niečo..rád by som to .. 
Ing. Vilkovský, MBA–Tak je to tvoj poslanecký návrh, treba dať na papier potom, aby sme 
vedeli čo tam máme doplniť do VZN § 2 ods. 10 doplniť poslednú vetu.  
 
MUDr. Suráková – každý klub by predsa mal mať vedenie svojho účtovníctva, keď chce od 
náš čerpať nejakú dotáciu.  
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Ing. Vilkovský, MBA – nemyslel to tak asi účtovníctvo, ale .. 
 
MUDr. Dzurňáková -  činnostne. 
 
Mgr. Džuganová – keď môžem k tomu, každý športovec, ktorý vlastne na konci kalendárneho 
roka donesie zúčtovanie, nie je to tak, že donesie na papieri napísané, napr. teraz dostal 10 
000 eur a že v hodnote tých 10 000 eur končí. Každý jeden papier podpísaný štatutárom klubu 
ja preberám, takže ja si všetko ľudovo fajkám a potom podpisuje sa administratívna finančná 
kontrola. Podpisuje ju štatutár. Podpisujem ju ja. Čiže vidíme papiere, ako to zúčtovanie, 
ktoré papiere, čo sa týka zúčtovania nemôžu ísť k dotácii sa proste vyjme. Iba tie, ktoré môžu 
ísť do zúčtovania dotácií. Nelepia sa bloky, keď chcete mať taký prehľad, len sa píše číslo 
faktúry, načo a suma. Samozrejmá vec, že mesto, kontrolór alebo finančné oddelenie alebo 
my máme právo na  to, aby sme si vyžiadalitieto bloky, alebo faktúry a takisto aj pani hlavná 
kontrolórka kontrolovala a aj minulého roku si povyberala určité kluby. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – Len to je zas to je tá finančná stránka, takisto jak pani doktorka 
Suráková rozprávala a poslanecký návrh bol  
 
Mgr. Džuganová – bol iný. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pána Radoslava Kellnera je skôr v rámci prezentácie činnosti klubu. 
 
Mgr. Džuganová – prezentovať. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – preto pán Kellner treba špecifikovať ten poslanecký návrh Váš tak, 
aby to bolo zrozumiteľne, nie z finančného hľadiska , ale z toho celospoločenského, k 
činnosti. Vyúčtovanie máme z každého klubu.  
 
Pán Kellner– ale je to neverejné, je to neverejný údaj. Je to u Teba na stole v kancelárii. Nie je 
to verejné. 
 
Ing. Vilkovský, MBA- nie je to verejné? verejnosť nemá k tomu prístup?  
 
Mgr. Džuganová – k vyúčtovaniu nie, len zmluvy.  
 
Ing. Vilkovský, MBA - tak potom tam dajte aj vyúčtovanie aj činnosť.  
 
Pán Kellner – máme to tak naformulované. 
 
Mgr. Kramarčík - každý klub,ktorý je v Levoči dostáva tú dotáciu nad 1000 eur, to je 12- 13 
klubov teraz, takže každý bude musieť prezentovať. Viem si to predstaviť,  že sa bude 
prezentovať každý klub sám za seba, ale to vyúčtovanie tu už je,  tak si myslím, či to nie je 
zbytočné. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - to už ukáže hlasovanie. Pán poslanec Pán Lorko? 
 
Pán Lorko – mám skúsenosť s rôznymi klubmi na územíSlovenska a prezentujú sa takou 
formou, že buď na svojich webových stránkach, alebo na webových stránkach poskytovateľa 
dotácie sú zoskenované všetky doklady, alebo celé to vyúčtovanie. Toto myslím, že by bolo 
dobré pre poslancov, ale aj pre verejnosť, sú to verejné peniaze,dotácie, myslím si že do VZN 
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kľudne sa mohlo zapracovať,ak by to postačovalo, myslím si, že aj jednoduchšie by to bolo, 
aby to bolo tam, aby to týmto spôsobom zverejňovali. 
 
Pán Dunčko – áno sme to hovorili, len to by sme museli na športovej komisii to prebrať. Lebo 
je to prakticky o športe,  a kto má záujem prísť do športovej komisie, tak to môže 
odprezentovať, nech príde to prebrať. 
 
Pán Kellner – ja by som chcel len otvoriť podmienky na to, aby sa tie peniaze mohli 
navyšovať. Prvý predpoklad je nejaká verejná kontrola. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - ale v podstate prístup na športovú komisiu majú všetci záujemcovia. 
 
Mgr. Džuganová – všetci. Má každý. A bolo to aj povedané, keď sme mali sedenie so 
štatutármi klubov, že .. 
 
Pán Dunčko – som to navrhol. A môže sa to zobrať nakonci roka v komisii. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pán magister Ogurčák? 
 
Mgr. Ogurčák – ja len sa prikláňam sa k názoru, súhlasím s kolegom Kramarčíkom aj s 
Jankom Lorkom, na portáli mestskom je šport. Tam niekedy sme zadefinovali, či takto. 
Neviem či to ešte funguje, neklikal som na to. A kľudne aj v tejto sekcii teoreticky tam to 
môže byťodprezentované, to hospodárenie klubov. Čiže to čo hovorí Janko .. 
 
Ing. Novotný - ja by som sa chcel opýtať, mám taký pocit, že sme to už v minulosti riešili, 
program jednotlivých komisií. Pokiaľ sa zvolávajú. Ja som to povedal raz u nás na finančnej, 
aby sme to poslali všetkým poslancom. Neprijali sme to náhodou už v minulosti, že sa to bude 
posielať? Lebo ja neviem o tom kedy máte zasadanie a mal by som záujem prísť napr. na 
športovú komisiu. Aby to každému jednému poslancovi prišlo, zasadnutie každej a jednej 
komisie. Či má záujem, alebo nie, to už je jeho vec, proste, ale aby vedel ten program 
jednotlivej komisie. 
 
Mgr.Ďzuganová – ja ho zverejňujem. 
 
Pani Kravecová -  ja len som zaregistrovala všade dookola v mestách, obciach je rozšírený 
beh, bol niekedy aj tu zaužívaný beh okolo námestia, teraz sa to rekonštruuje, tak isto by 
v blízkej dobe nebolo možné, ale mali by sme pouvažovať nad tým, že by sa mohol by pri 
nejakej príležitosti dať do programu. 
 
Ing. Novotný – pri príležitosti lampiónového sprievodu.  
 
Pani Kravecová -  toto už sme robili. 
 
Ing. Novotný – lebo to bolo vtedy. 
Pani Kravecová – áno, toto už sme robili. Lampiónový toho roku sme robili, teda minulého 
roku. Ale ten levočský beh, určiťnejakú trasu, porozmýšľať nad tým a vystriedať všetky 
kategórie. Aby sa to zobralo do vedomia mesta, vedenie mesta a plus športová komisia a 
ktokoľvek šport tu robí, aby sa to.. Bola to taká pravidelná činnosť a dalo sa to vedieť 
Levočanom a okoliu. 
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Ing. Vilkovský, MBA – pani Kravecová ďakujeme, myslím si že toto je práve toto čo pán 
magister Ogurčák povedal, ten amatérsky šport, podpora amatérskeho, alebo rekreačných 
športov. Dobre, takže ideme hlasovať o tomto VZN, ale musím dať hlasovať o poslaneckých 
návrhoch -  pána doktora Papcuna – doplniť § 2 ods. 4 podľa predloženého návrhu. 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: VZN č.  3/ 2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 
z rozpočtu Mesta Levoča. 

Hl. za  16 proti  0   zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: Upraviť § 2 ods. 4 VZN 
v nasledovnom znení: Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu resp. 
svojej činnosti, minimálne 10%, t.j. podpora mesta nesmie presahovať 90% celkových 
finančných nákladov projektu, resp. činnosti, s výnimkou dotácie poskytovanej pre oblasť 
sociálnej pomoci, podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) tohto VZN, ktorú je možné poskytnúť 
do výšky 100% celkových finančných nákladov. Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo 
vyúčtovaní dotácie. 
T: ihneď       Z:  Mgr. Džuganová 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ďakujem. A poslanecký návrh poslanca Radoslava Pán Kellnera 
doplniť § 2 odsek 10 o poslednú vetu.  
 
Pán Kellner – aj keď teraz neviem, lebo všeobecný záujem je asi skôr, aby to bolo zavesené 
na internetovej stránke ako odpočty. 
 
Ing. Vilkovský, MBA –ale pán poslanec, Vy keď dáte poslanecký návrh , musia o ňom 
poslanci hlasovať. To už je druhá vec, prejde – neprejde.  
 
JUDr. Papcun –chceš, aby prešiel Tvoj návrh? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – chceš aby prešiel, alebo neprešiel? 
 
Pán Kellner – chcem, aby bola verejná kontrola.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – a myslím si, že poslanci budú chcieť tiež, čiže rozhodnite sa 
a hlasujte. Poslanecký návrh pána Radoslava Pán Kellnera. 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu:VZN č. 3/ 2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 
z rozpočtu Mesta Levoča. 

Hl. za  14 proti  0   zdr   3 nehl. 0 
 
MZ schvaľujeposlanecký návrh poslanca MZ Radoslava Pán Kellnera: Doplniť § 2 ods. 10: 
Ďalej je povinný každý kto poberal v aktuálnom kalendárnom roku dotáciu väčšiu ako 1000 
EUR odprezentovať svoju činnosť a vyúčtovanie na verejnom odpočte. Podmienky tohto 
odpočtu stanoví poskytovateľ dotácie. 
T: ihneď        Z:  Mgr. Džuganová 
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         Mgr. Kučka 
 
Ing. Vilkovský, MBA – No a vzhľadom k tomu, že v zákone stanovenej lehote 
k predmetnému VZN neboli prednesené žiadne a schválené žiadne pripomienky dávam 
hlasovať, že beriete na vedomie toto VZN.  
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu:VZN č. 3/ 2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 
z rozpočtu Mesta Levoča. 

Hl. za  17 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že k VZN č. 3/2019 ktorým sa určujú podmienky rozdelenia 
účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a 
vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča, v stanovenej lehote neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
T: 8.4.2019        Z:  Mgr. Džuganová 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  A samotné schválenie tohto VZN, aj s tými návrhmi, ktoré boli 
vznesené a dneska schválené dávam hlasovať. 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: VZN č. 3/ 2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 
z rozpočtu Mesta Levoča. 

Hl. za  16 proti  0   zdr   1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových 
finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 
z rozpočtu Mesta Levoča, v súlade s § 6 zákona 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s doplnením. 
T: 8.4.2019        Z:  Mgr. Džuganová 
         Mgr. Kučka 
 
Pán Lorko – pán primátor môžeme krátku prestávku poprosiť? 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  načo. prestávku pred finančnou komisiou? 
 
Pani Kravecová – Je to možné? 
 
Ing. Vilkovský, MBA -  pán inžinier Novotný, návrh. Čiže namiesto pána Vladimíra 
Adamkoviča pani doktorku Surákovú? Do finančnej komisie. Čiže mestské zastupiteľstvo 
odvoláva člena finančnej komisie Vladimíra Adamkoviča a volí doktorku Janu Surákovú za 
členku finančnej komisie.  
 
Ing. Lisoňová - by sme mohli posunúť s účinnosťou od 1.mája?   
 
Ing. Vilkovský, MBA -  od 1.mája 2019. 
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Ing. Novotný – dobre, len my budeme mať finančnú komisiu zanedlho a bude tam. 
 
Ing. Lisoňová -   tak potom dajme dva dni. Dva dni. Nie od dnes, ale o dva dni, čiže 
s účinnosťou od 10. 4.  
 
Ing. Vilkovský, MBA -  kedy máte finančnú komisiu? V stredu? 
 
Ing. Lisoňová -  V stredu 10.4.  Dva dni nám stačia. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - dobre. S účinnosťou od 10.4.2019. 
 
Ing. Novotný -  vieš teraz čo máme. Nenahnevá sa na nás Transparency International? Veď to 
sú odporúčania ZMOS. A si myslím, že to je relevantné.  
 
Pán Čurilla – no nie je tu kolega Adamkovič, nemôže oponovať, toto je trošku problém. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - ste to prejednali s ním? 
 
Ing. Novotný – neprejednal som to s ním. Ale je to návrh, veď prejde – neprejde.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – nejde o to, že či neprejde. Tu vôbec nejde o to, že či prejde – 
neprejde. Ale ide o to, že.. 
 
Ing. Novotný–  má sa pán Adamkovič vyjadrovať? Je to podľa Vás v poriadku, keď sa 
poslanec, ktorý je priamo zainteresovaný na rozpočte mesta, tým že poberá hmotné výhody 
z toho, má sa zúčastňovať hlasovania? Byť člen finančnej komisie?  Nie je  preňho priestor 
radšej niekde v nejakej komisii cestovného ruchu ? A ja obetujem, samozrejme nie ako 
z pozície politikárčenia, obetujem nezávislého poslanca a tuto beriem pani Janku Surákovú, 
ktorá je z opozičného hnutia, takže by ste to mohli akceptovať, že to robím ako krok.. 
 
Ing. Vilkovský, MBA –ale toto nie je o politike..To nie je vôbec o politike. 
 
MUDr. Dzurňáková –ja nie som v žiadnej komisii a neberiem to .. 
 
Ing. Novotný – ja Vám len otváram všetky možné obzory, že prečo to robím. Že či to je. 
Dostali sme na základe posledného zastupiteľstva odporúčania a ja som ich bral do úvahy  
a takto by som si predstavoval. 
 
MUDr. Dzurňáková – len či to nemohlo ísť trošku inou formou, sme mali o tom vedieť 
dopredu a nie teraz keď je program daný.  
 
Ing. Novotný –lebo blíži sa nám ďalšia finančná komisia, kde už som to chcel..  
 
MUDr. Dzurňáková – on sa aj tak nezúčastní. Veď vieme, že sa nezúčastní. 
 
Ing. Novotný – no dobre potom, ale potom je nefunkčná táto komisia a práveže ja chcem, aby 
bola funkčná.  
 
PaedDr. Repaský – tie odporúčania sú nejaké relevantné v zákone, že musia byť dodržané? 
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Ing. Novotný –akože chceš spochybňovať odporúčanie ZMOS? 
 
PaedDr. Repaský Ľubomír-  ja chápem, že to je mimoriadne mestské zastupiteľstvo, úplne 
chápem keby tu bol jeden z kolegov, ktorý tu nie je. Jedna vec a druhá vec, keďže je to 
mimoriadne mestské zastupiteľstvo sa inak definuje a nie je vhodné ani zo stránky profesnosti 
ani etickosti dávať ďalšie body v programe , to je jedno teraz už čo byto bolo. 
 
Pani Kravecová – nebol si tu a prišla zmena. Komisiu si Ty odsúhlasil na školskej komisii a tu 
prišla zmena ani si tu nebol a .. 
 
Mgr. Kramarčík – ale to bolo riadne zastupiteľstvo. 
 
Pani Kravecová – no a toto je riadne. To je presne to isté jak ste vymenili. 
 
MUDr. Ščurka – chcem sa spýtať, ja tie ustanovenia som ani nedostal, ani nevidel, ani nečítal, 
hej, čiže mi povedzte či niečo došlo. Neviem, možno ste niekto viacej informovaní. 
 
MUDr. Dzurňáková – nikto nie je. 
 
JUDr. Papcun - myslí novinový príspevok aj články.. 
 
MUDr. Ščurka –no, ale aj Vy ste vtedy chceli všetky zápisnice, tak ani ja nechcem hlasovať 
o niečom, o čom nemám žiadnu vedomosť. Žiadne informácie, bohužiaľ. 
 
JUDr. Murín–ale sme to odhlasovali ako bod programu, čiže teraz už musíme hlasovať buď 
tak alebo tak.  
 
Pán Lorko – ďakujem pekne za slovo. Mohol by nám niekto prečítaťúryvok z rokovacieho 
poriadku, ktorý sa týka bodu dopĺňania programu, bodu dopĺňania bodov programu 
a predkladania nových bodov programu?  
 
Ing. Vilkovský, MBA-  ale to je jedno, už to je odsúhlasené. To už je jedno teraz. Teraz už je 
pred nami hlasovanie. Buď odsúhlasíte .. 
 
Pán Lorko – ale nemáme nič v písomnej forme. Pokiaľ si pamätám rokovací poriadok 
predpokladá a zaväzuje poslancov, k tomu, aby predkladali všetky svoje materiály v písomnej 
forme. 
 
Ing. Vilkovský, MBA-  jasné. Ale už je to odsúhlasené, takže teraz personálna výmena, buď 
ju odsúhlasíte, alebo neodsúhlasíte do tej finančnej komisie. Čiže ideme hlasovať 
o poslaneckom návrhu pána Ing. Novotného. 
 
Mgr. Ogurčák – chceme čas. Dve minútky. 
 
Ing. Novotný –  potrebujete sa opýtať na svoj názor? 
 
JUDr. Murín – veď to odhlasujme buď za, alebo proti a ideme domov. Akože,  neviem prečo 
toľká diskusia. 
 
Pani Kravecová – minule nebola žiadna diskusia. 
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JUDr. Papcun – pán primátor, chceme, žiadame o 5 minútovú prestávku. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - no dobre. A ja som myslel, že toto zastupiteľstvo bude na 15 minút. 
Dobre, prestávka. 
 

4. Odvolanie člena finančnej komisie Vladimíra Adamkoviča 
a jeho náhrada poslankyňou MUDr. Janou Surákovou 

 
Ing. Vilkovský, MBA-  Prvý bod, hlasujeme o bode s účinnosťou od 10.4.2019, pani 
Lisoňová?10.4. 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu:Odvolanie člena finančnej komisie Vladimíra Adamkoviča a jeho náhrada 
poslankyňou MUDr. Janou Surákovou 

Hl. za  4 proti  0   zdr   13 nehl. 0 = neschválené 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: MZ odvoláva z 
člena finančnej komisie poslanca Vladimíra Adamkoviča a menuje za člena finančnej komisie 
MUDr. Janu Surákovú.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 

5. Záver 
 
Ďakujem a dávam na vedomie, že Mestská Rada bude 16.4 a zastupiteľstvo ďalší štvrtok 25. 
apríla.Primátor mesta Ing. Vilkovský, MBA poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil 4. 
zasadnutie MZ. 
 
Spracovala: JUDr. Lucia Babejová 
 
V Levoči dňa 15.04.2019 
 

 


