Mestská rada v Levoči

ZÁPISNICA

č. 3
zo 3. zasadnutia Mestskej rady v Levoči,
konaného dňa 16. 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
3. zasadnutie MR v Levoči ospravedlnil neúčasť JUDr. Murína Ľubomíra. Konštatoval
uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil
prítomných s programom podľa pozvánky a vyzval poslancov na doplnenie programu.
Zároveň navrhol doplnenie programu o bod „Založenie neziskovej organizácie – Centrum
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.“
Ing. Vilkovský, MBA - čiže schvaľujeme program zasadnutia MR s doplnením.

UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR schvaľuje návrh primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského: doplniť program
rokovania MR o bod „Založenie neziskovej organizácie“.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 2
K bodu: Program zasadnutia MR
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR schvaľuje program rokovania MR s doplnením.
T: ihneď

Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 3
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 5

0

proti 0

zdr

MR schvaľuje za overovateľov zápisnice: JUDr. Pavol Papcun, Radoslav Kellner.
T: ihneď
Z: Ing.Vilkovský, MBA

1

2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Kučka – vážená Mestská rada. Na zasadnutí MR, ktorá sa konala dňa 5.2.2019 bolo
celkovo prijatých 99 uznesení. 19 uznesení, ktoré boli v kompetencii MR bolo splnených,
ďalších 80uznesení bolo postúpených na rokovanie MZ, a budú predmetom kontroly plnenia
uznesení na nasledujúcom zasadnutí MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – otváram diskusiu k tomuto bodu.
Pán Lorko- ja len drobnosť. Netýka sa to kontroly plnenia uznesenia. Na minulom
zastupiteľstve som sa dotkol zápachu po meste. Či aspoň trošku ste sa zamysleli, že by sme
urobili našu mestskú normu, aby sme obmedzili pána podnikateľa v aktivitách.
Ing. Vilkovský, MBA - rovno Ti poviem, nerozmýšľali sme nad tým, lebo prvá vec - ako by
sa to meralo, tá hladina ozónu, nazvem to tak, a kto by to meral?
Pán Lorko - možno by postačovalo to, ak by to, čo predkladá životné prostredie na okres,
kedy má hnojiť, kedy hnojí, kedy vyváža, aby sme aj my vedeli, aby sme mali informáciu.
JUDr. Papcun – ale to je v zákone.
Pán Lorko – je v zákone, ale nedostávame to my, ako samospráva.
Ing. Vilkovský, MBA – čiže Ty chceš, aby VZN kopírovalo zákon?
Pán Kellner- aký zmysel to bude mať? Keď môžem do toho skočiť. Keď sa to sa stane
verejný dokument, že to bude zverejnené na stránke, a keď občania to budú môcť
kontrolovať. My nedokážeme to kontrolovať, či to tak robí, ale 15 000 ľudí v pohode to
skontroluje.
Mgr. Kučka – ako len čas kedy to robí, dodržiavanie tých lehôt.
Pán Lorko - neviem teraz nájsť v ktorom meste sa podarilo takú vec, že musí oznamovať,
kedy ide hnojiť a tie termíny sú zverejnené, a ľudia vedia, kedy vyvesiť prádlo a či ho môžu
vyvesiť.
Ing. Vilkovský, MBA – môžeme, ale teraz už na apríl určite nie.
Pán Lorko - dobre.
Pani Kravecová – keď môžem do toho vstúpiť, neviem či už je vyšetrovanie ukončené,
prokuratúra, čiže na to musíme počkať. A ďalšia vec, dôležitý je termín jar - jeseň, že kedy to
môže hnojiť a ďalšia vec, aký obsah. Aby sa nedostali chemikálie do tej močoviny, ktorú on
potom vylieva. Lebo samotná močovina neškodí, ale ten bordel, čo do toho dáva, škodí.
Takže toto je najdôležitejšie. Nielen kedy, ale aj čo.
Ing. Vilkovský, MBA – pozrite sa. Ja Vám to poviem tak. Keby to bolo klasické bio
hospodárstvo, tak ako dostáva dotácie na to, čiže on má právo hnojiť maštaľným hnojom
a močovkou. Čiže v tomto mu, ani vo VZN nemôžeme ísť nad rámec zákona, brániť mu
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v tom. Termíny sú tam dané, to je jasné, nad VZN sa môžeme zamyslieť, keď budeme mať
nové MZ, ale zas preskočím naspäť, keď má bio hospodárstvo, čo zatiaľ mal, tak je tam
maštaľný hnoj a močovka, ktorá sama o sebe má nejakú arómu. Tak nazvem, ale..
Pani Kravecová – ale nie toto, čo smrdelo tu.
Ing. Vilkovský, MBA - v tomto budeme ťahať za kratší koniec, lebo mu nemôžeme brániť,
keď dodrží agrotechnické termíny, že hnojí sa od vtedy do vtedy, on v tom čase môže
kedykoľvek vyvážať močovku a maštaľný hnoj.
Pani Kravecová - to mi je jasné, veď je majiteľ. Len čo vyváža.
Pán Lorko - logicky, čo sa týka toho, ako sa čo pestuje, tak nie je možné, aby uprostred leta
vyvážal a hnojil lúky, lebo to nemá zmysel. Čiže myslím si, že ani z tých nejakých agro
predpisov, myslím si, že porušuje jednu vec. To budeme vedieť, keď bude mať povinnosť to
zverejňovať. Ak ak to budeme zverejňovať, tak ako hovorí Rado, 15 000 obyvateľov ho vie
skontrolovať.
Ing. Vilkovský, MBA - do júna možno bude vyšetrovanie ukončené, a v júni dáme to na
zastupiteľstvo. Tak sa dohodneme?
Mgr. Kučka – tak ešte keď môžem, v rámci obehu tých dokladov, keď sa to vyšetrovalo, tak
vlastne, on ako súkromne hospodáriaci roľník, aj každý, nielen on, posielajú na Okresný úrad
ročný plán hnojenia. A on ako príloha aj niekde prišiel. On toto spracované má. Kedy presne,
termíny, ktoré sú mu dané zákonom, aj v zmysle zákona. To všetko rozpísané je. Len naozaj
ťažko je okontrolovať, čím to hnojí. Lebo to je presne rozpísané. Ako pani poslankyňa hovorí
je dôležitý obsah cisterien, čo vylieva. Lebo tam, ja si pamätám, že to prišlo v dokumentoch,
ako príloha, s tým, že vtedy môže vyliať to, že vtedy to a to, že nesmie robiť, keď je sneh,
keď je zem zamrznutá. Aj je presne predpísaná technológia, že za polievacím vozom má ísť
nejaký mechanizmus s diskami, že on to má zapracovať priamo do zeme, nie na povrch. Veď
také fotky vlastne aj boli zverejnené, že ostali mláky niekde.
Pani Kravecová – na Odoricu sa choď pozrieť, katastrofa. On gazduje roky, odkedy sú
zrušené maštale tam hore a vždy vylieval, ale nikdy to nebolo tak cítiť, ako teraz. To
znamená, že tam mieša humus. Za peniaze.
Mgr. Kučka – čo sa týka toho, tak to bolo tak. Aj z Ministerstva zverejnené, že tam mieša
nejaké nežiaduce látky. Preto taký bol záver, že on ani nesmie tú pôdu, kde to rozlieva, ani
nič tam sadiť teraz. Nesmie ju používať na poľnohospodársky účel teraz.
Pán Lorko – kto chodí na turistické vychádzky smer Odorica, hlavne tam, kde pôsobí, tam
vidíte, že hnojivom, tou močovkou sú posiate lúky a nič nie je zaorané, je to proste taká
škrupina na pasienkoch. A to je podľa mňa v hrubom rozpore so zákonom.
Pán Čurilla – keď môžem len krátko Janko, VZN je právna norma. To čo robia samostatne
hospodáriaci roľníci je stanovené normou, zákon štátu. Spadá to pod Ministerstvo životného
prostredia. Nemôžeme robiť VZN ani nad rámec zákona, to môže byť len forma.
Harmonogram máme na oddelenie životného prostredia, ktorý je preneseným výkonom
štátnej správy. Len v rámci, na podnet občanom my môžeme reagovať. My žiadne VZN ani
3

normu právnu nemôžeme zavádzať. Určite nie nad rámec. Skrátka my môžeme reagovať len
na daný stav. On musí dodržiavať zákon. Ťažko naše VZN, že by dopĺňalo nejaký zákon, to
asi ťažko.
JUDr. Papcun – neviem, nemám to tak preštudované, že by som vedel. Súhlasím s tým, že
VZN nemôže ísť nad rámec zákona. Ani proti zákonu. Ale čo je možné dať do VZN, alebo
nie momentálne neviem povedať a či vôbec je možné VZN prijať. V každom prípade, keď on
aj vynáša tú močovku bez akýchkoľvek prísad, on je povinný ju aplikovať do pôdy, zaorávať.
A on to neurobil. On jednoducho to s tým modrým autom rozlieval a nezaorával.
Pán Čurilla – ale je to vec štátnej správy, aj Okresného úradu, ktorý by mal na to reagovať
a skrátka..
JUDr. Papcun - ale zas ten Radov nápad, aby sa termíny možno aj cez mesto zverejnili, kedy
to má smrdieť a nemá smrdieť, keď to mám takto povedať, je podľa mňa celkom dobrý.
Mgr. Kučka – kedy to môže smrdieť.
Pán Čurilla – aby ľudia boli zorientovaní.
Mgr. Kučka –potom možno ten ročný plán, ktorý oni zasielajú, tak toto dať nejakým
spôsobom na stránku.
JUDr. Rusnáčiková – keď môžem k tomu, novelou zákona o obecnom zriadení je daná
kompetencia obciam, prijímať VZN na úseku verejného poriadku a tak, ale toto je čisto
prenesený výkon štátnej správy. Tam zákon striktne limituje potrebu vydávať VZN. Ale inak,
tá normotvorná kompetencia už tu je. To čo doteraz prokuratúra škrtala, že nemôžeme, teraz
už môžeme.
Pán Kellner – majú obce nejaké VZN a vedia to definovať, to by chcelo teraz len nájsť, prejsť
zaradom obce.
JUDr. Rusnáčiková – práve prokuratúra vyzýva obce, aby sa nebáli ísť a upravovali si
podmienky na vlastnom území. Samostatne.
Pán Lorko – takže aj Ty ako kontrolórka sa prikláňaš k tomu, aby sme sa tým zaoberali.
JUDr. Rusnáčiková – treba odlíšiť, čo je prenesený výkon, tak ako Pali povedal, že čo je
v zákonoch.
Ing. Vilkovský, MBA – dobre, dáme to na júnové zastupiteľstvo a do Mestskej rady
pripravíme nejaký návrh. Keby bola iniciatíva aj z Vašej strany, čo by ste tam chceli dať,
môžeme sa dohodnúť tak, že predtým sa Vám to rozpošle. Lebo, viac hláv, viac rozumu. Ale
zas musíte uznať, že nemôžeme ísť nad rámec zákona.
JUDr. Rusnáčiková – možno by bolo dobre to dať do jedného komplexného VZN o nejakom
verejnom poriadku. To, čo máme, jednoducho rozšíriť. Formou dodatku. A zahrnúť aj túto
oblasť do toho. Nie samostatným VZN, určite nie.
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Mgr. Kučka – aj takých podmienok chovu všelijakých hospodárskych zvierat. V obytných
zónach atď.
Pán Lorko – ja už len kratučko, používame tu dva termíny - nad rámec zákona a proti
zákonu. Ja si myslím, že nad rámec zákona, neviem, či mám správny pohľad na to. To čo
nerieši zákon a my si riešime VZN je to v podstate tiež nad rámec zákona, a myslím si, že
umožňuje to zákon. Ale proti zákonu samozrejme nemôžeme ísť VZN.
JUDr. Papcun – nad rámec zákona môžeš ísť len vtedy, ak máš v zákone odkaz, že si to teda
môžeš upraviť inou normou.
Pani Kravecová – je tu teraz v správach o zamorení územia, aj v Jelšave, aj češka jedna
zažalovala štát, že má poškodené zdravie z ovzdušia. Takže toto sa môže nám stať tiež.
Ing. Vilkovský, MBA – uzatváram diskusiu, hlasujeme o kontrole plnenia uznesení.
UZNESENIE č. 4
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 5
proti 0

zdr

0

MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta
Levoča, spol. s r.o. za rok 2018
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR.
Ing. Tancár bližšie vysvetlil. Predniesol Správu o činnosti spoločnosti.
Pán Lorko – ja už len kratučko za dozornú radu. Dozorná rada na zasadnutí zobrala na
vedomie predloženú správu a odporučila valnému zhromaždeniu ju schváliť.
Pán Kellner – mňa pravidelne cez facebook ľudia atakujú, ohľadom otázok na mestské lesy,
častokrát aj s vecami, ktoré su pre mňa irelevantné, ale z tých podnetov, ľudia by chceli
napríklad sa dostať autom do lesa. Sú rampy pozamykané. Či by sme nezačali rozmýšľať nad
nejakým režimom, ako ten les sprístupniť ľuďom.
JUDr. Papcun – peši, bicyklom, bežkami, auto nemá v lese čo robiť.
Pán Kellner – ja si viem predstaviť nejaký režim, že by si zaplatil vstup a ak by chcel ísť
autom na Vinnú, dostal by vstup. Na úvahu. Potom ešte, mestské lesy majú aj nejaké lúky.
Niečo si obhospodárujú aj sami a niečo prenajímajú. Či by nebolo rozumnejšie, buď všetko
obhospodarovať, alebo to vrátiť mestu, aby mesto urobilo súťaž na niekoho, kto to bude
obhospodarovať. Zase, nie je to veľa, asi 120 hektárov. Je to to, čo ľudí trápi.
Ing. Vilkovský, MBA – toto je organizácia, ktorá by sa mala starať o trvalé trávnaté porasty.
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Ing. Tancár - zareagujem. Lúky. Nikdy by ma nenapadlo, že tam problém je. Pred 10 rokmi
Lúky, Kohwald mal pán Gergelčík. Nič nie je tajné. Funguje to veľmi dobre. Dostať sa tam
s technikou vôbec nie je jednoduché. Nie sú tam zlé cenové podmienky. Vzadu na Toryskách
- Brinki- pán Teplica to robil, teraz to robí jeho syn. Keď jeden zákazku získa, ostatní môžu
byť nespokojní. Máme jeden limit. Nemáme dobytčie jednotky. Časť platby sme teda
nezískali. Minulé roky to bez tých dobytčích jednotiek nešlo. Teraz napr. aj také úplne drobné
časti sme navrhli, že dáme do projektu. Nemáme problém, že by to šlo celé jednému
partnerovi, že by sa to vysúťažilo. Teraz je situácia, a nie aby ste to vnímali ako kritiku. Dole
mesto prenajalo. Pán Polák. On pre nás robil. On nám dával dobytčie jednotky. Prišlo do
určitého bodu, kedy vznikla nejaká konfrontácia, získal to on, on teraz nás tlačí do toho, že
kričí na správcu aby si nemyslel, že tam bude skladovať drevo. Na mestskej parcele mestská
firma je pod tlakom, keď prenajali plochy, kadečo sa stalo. My z toho biznis veľký nemáme.
Vždy sme však mali lúky obrobené. Toho času lúky sú všade mulčované, ale nebolo to tak
pred rokmi. Vstup do lesa - povolenky do lesa niekedy boli. Aj teraz, keď príde požiadavka
z mesta a je zákaz vstupu motorových vozidiel, na zber lesných plodov sú rampy otvorené,
ešte sa nestalo, aby sme vstup neumožnili. Ale neodporúčam otvoriť les, je to naša fabrika,
my sme rómov naučili aby nekradli hromadne drevo z lesa. To nie je náhoda. Les treba
chrániť. Ľuďom umožniť vstup do lesa, ale nemôžem povedať, aby sme odblokovali rampy.
Pán Kellner – nie odblokovať, ale umožniť vstup.
JUDr. Papcun - sme unikát, lesy nie sú zamknuté. Veď by sme popierali účel lesa, les má
slúžiť na oddych. Ja podpisujem to, čo pán riaditeľ povedal. Na jeseň, keď sa ten les otvorí je
tam 100 - 120 áut denne. To je katastrofa, ako to tam vyzerá. Je to úplné popretie funkcie lesa.
To je postoj človeka, že autom chce ísť až do mladiny na huby. Ale mali by sme sa snažiť
práve o opak, aby les slúžil na pokoj, oddych. Kedy skončí invazívne navštevovanie lesov?
Ing. Tancár - lesník má robiť režim v lese, máme vtáčie územie, ale robíme i ralley, ja
liberálne rozmýšlam, viac som s ľudmi, urobiť okolo rámp prechody - sú, štruktúra ciest je
kvalitná, máme výhodu, že nemáme veľa ľudí - nie je až taký tlak zvonka.
Pán Čurilla - autom na lesné cesty, nie sú verejne dostupné, doplním predsedu dozornej rady dochádza k polarizácii a spochybňovaniu, v LML roky ľudia robia, každá dozorná rada je na
nej prítomný audítor, dohliada na hospodárenie, možno robiť ešte podrobnejšie zápisy
dozornej rady, zaoberáme sa, my sme vlastníkom a kopec peňazí bol čistý výnos do rozpočtu
mesta, spochybňovanie hospodárenia. A ak má niekto konkrétne veci nech príde rokovať - nie
na MZ, kritika, osočovanie.
Pán Kellner - ľudia to riešia, vyriešme, zaveďme systém, tí čo sa tam chcú dostať, nech sa
dostanú. Vieme to poriadkovým predpisom riešiť.
Pani Kravecová - cítiť obmedzenú ťažobnú činnosť, pestevná činnosť znížená, málo
zamestnancov, zdá sa mi nízky počet, boli nejakí prepustení? Čo sa týka ochrany lesa,
zhrození sú ľudia v akom stave, omladzovanie ide pomaly, na Vinnú sa nedá ísť autobusom bolo to normálne niekedy.
Ing. Tancár - lesníctvo je sezónna práca, LML založené bez veľkých investícií, teraz chodia
napr. Propopullo, my sme mininalizovali náklady, mali sme nikedy viac zamestnancov, ale
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bol problém s kontrolou. Teraz sme konkurencie schopní, cesty máme v dobrom stave,
vyrúbali sme veľa dreva a čaká nás etapa opráv cesty. Čakáme na eurofondy. Opravujeme
a vysádzame aj na pomník na Vinnej, ale autobus na Vinnú už naozaj nemôže ísť. Verejná
kontrola funguje, ak by sme zle robili - ľudia by nám už dávno zlomili väz. V lese je
poriadok, a tento aspekt verejnosti zvažujem vždy pri práci s ľudmi. Hospodárime
kontinuálne na celom majetku. Z pohľadu prírody je to zaťažujúce. Prechádzal les
kalamitami. Už tie roky ukazujú, že dnes v tomto procese sú aj napr. Čechy a stredná Európa.
Máme plán starostlivosti o les. Pôvodne sme obhospodárovali 5800 m3 a teraz 9400 m3.
Ing. Tancár – keď už nič nie je pravda, všade kde som býval a bývam teraz v Levoči, tak už
rastú stromy.
Pani Kravecová –ja som pred školou nasadila a už rastú.
JUDr. Rusnáčiková – ja som opakovane bola na kontrole v LML a nenašli sa žiadne
nedostatky. Správa NKÚ dopadla dobre. V obciach, kde je problém s ťažbou to brali ako
vzorovú správu. Všetci vieme ako dopadla Ľubica.
Pani Kravecová – takže kľudne môžem ísť do dozornej rady.
Ing. Tancár – je to vidieť na tej prírode. Spoločnosť, všetci atakujeme prírodu. Je to verejný
majetok. Je to pre ľudí. Ale ja musím ten tlak vyvíjať, aby sme les chránili. Dnes nikto nejde
nikam bez auta.
Ing. Vilkovský – ukončujem diskusiu a hlasujeme, že berieme na vedomie Správu.

UZNESENIE č. 5
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za
rok 2018
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča,
spol. s r.o. za rok 2018.
T: ihneď
Z: Ing. Tancár

4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná
prevádzkareň, s.r.o. za rok 2018
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR.
Mgr. Cirbus bližšie vysvetlil.
Pani Kravecová – ja chcem sa opýtať na schody na Francisciho ulici sú v katastrofálnom stave
pri ZŠ. Je to v zlom stave. Takisto sa všetko rozsýpa na Košickej ulici. Kde je chyba?
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Mgr. Cirbus – dodávateľ obrubníkov dáva záruku na dva roky. Práce neboli robené ani v zlom
čase, ani neodborne. Budeme to riešiť s riaditeľom Technických služieb. Buď to nahradíme
niečim iným, alebo neviem.
Pani Kravecová – inak je aj zlý sklon tých schodov. Staršia osoba sa musí držať zábradlia.
Chodí tam aj veľa detí. Ak sa niekto zraní, bude problém. Treba to upraviť tak, aby občania
boli spokojní, lebo inak je kritika na mestský podnik- Stavebnú prevádzkáreň.
Mgr. Cirbus – som si toho vedomý.
UZNESENIE č. 6
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s. r.o. za
rok 2018
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň,
s. r. o. za rok 2018.
T: ihneď
Z: Mgr. Cirbus

5. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR.
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.
Pani Kravecová - ja k tomu poslednému bodu, naozaj je tam poškodený hromozvod,
obcikávajú to psi, potrebujeme priestor okolo našej cerkvi, je potrebné, aby nám mesto vyšlo
v ústrety, je to voči veriacim občanom. Na Levočskej doline som pozerala, či je v pláne
finančný obnos na rekonštrukciu, lebo keď som sedela na stretnutí Hovor so svojim mestom
a každý chce mať dobrú cestu, chodník a to je prvé rekonštrukcia na doline, že či to máme
v rozpočte. Lebo ostatné veci sa veľmi dlho ťahajú a nejde to po poradí, ale preskakuje sa.
Pán Čurilla – v rámci akcií Hovor so svojím mestom bolo najpočetnejšie na Levočskej doline.
Boli tam aj „doliňári“. Nie len „prisťahovalci“. Musím povedať, že mali veľmi reálne
požiadavky. Vo štvrtok máme poradu, ktorú zvolal pán primátor. Vyhodnotíme požiadavky
a všetky podnety v rámci našich možností, aby sme na nich zareagovali. Prednosta rozdelil
podľa kompetencií všetkým úradníkom na úrade požiadavky, dohromady 120 požiadaviek.
Pani Kravecová – ale kedy sa to dostalo do rozpočtu. Ja žiadam roky, aby bolo zahrnuté
Predmestie. Marienka nebohá, teraz zomrela, už sa to rieši. Kedy ste stihli už to dať do
rozpočtu?
Ing. Vilkovský, MBA – to bolo v rozpočte. Bolo to pripravované skôr.
Pani Kravecová – kedy bola rekonštrukcia komunikácie v rozpočte?
Pán Čurilla – pri schvaľovaní rozpočtu to bolo.
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Pani Kravecová – no minulý rok. A ja žiadam 13 rokov. Preto hovorím. Nie je to v súlade
s poriadkom, že sa preskakuje. Nejde to zaradom a potom kritika občana je oprávnená.
Pán Čurilla – ak toto má byť predmetom kritiky občanov..
Pani Kravecová – priznajte si to pán zástupca, že je to tak, že oni nemajú ulicu urobenú 100
rokov a niekto rok býva, a už má urobené.
Ing. Vilkovský, MBA – keby som vedel, čo nás čaká na Sadovej ulici, v živote by som ju
nedal robiť. To Vám hovorím dnes. Vybral by som určite nejakú inú ulicu. A teraz je otázka,
ktorá bude lepšia.
Pani Kravecová – to je ako starý byt alebo dom, nevieš čo tam odkryješ.
Pán Lorko – informujte nás, lebo my nevieme, čo je na Sadovej ulici.
Pán Čurilla – je veľká škoda, že sme nešli rovnako technickým spôsobom aj na Štúrovej ulici.
Ing. Vilkovský, MBA – to nie je len zavodnenie. To je voda problém, plyn problém, káble
problém, všetko problém a len dúfam, že do 30.6. to bude ukončené. Pôvodne som ani
nerozmýšľal, že tri mesiace musia stačiť.
Pán Kellner – ja by som k bodu Levonet. V novembri 2018 mesto podpísalo podobnú dohodu
s Orange a Telekom, ja by som bol rád, keby som mal rovnaké podmienky ako má Orange
a Telekom, pretože podmienky navrhnuté mne sú tri krát horšie. A keď, tak by som chcel
vedieť prečo Levonet má platiť podstatne viac ako Orange. Som domáca firma, zamestnávam
dvanástich levočanov, Orange tu v podstate nemá nič, ešte aj tú predajňu zrušil ku koncu
mesiaca.
Pani Kravecová – už dnes končí.
JUDr. Papcun – ja by som sa opýtal na bod 20. To je CIZS. Otvárame nájomnú zmluvu
s nemocnicou, zaujíma ma, v akom stave je príprava tohto centra. Či vôbec má zmysel
a opodstatnenie v tomto okamihu otvárať nájomnú zmluvu.
Pán Kellner – keď budeme preberať bod zmenu rozpočtu to s tým súvisí, a či má zmysel
meniť rozpočet.
Ing. Vilkovský, MBA – k dnešnému dňu nemáme podpísanú zmluvu o budúcej zmluve
s Agelom a čo sa týka spolufinancovania neoprávnených výdavkov, prišla odpoveď, že áno aj
nie. Že investičné oddelenie to neschválilo. Pán riaditeľ to má predložiť na predstavenstvo
Agel a.s. Pokiaľ nie, mesto aj tak do projektu CIZS pôjde, len s oprávnenými výdavkami.
Teda čo sa týka samotnej budovy CIZS v areáli nemocnice. To ako budeme riešiť do budúcna
neoprávnené výdavky, ostáva nateraz otvorené. Chceme, aby to prevzal na seba Agel, ako
spoluinvestor. Pokiaľ to tak nebude, tak budeme sa musieť zariadiť inak. Budeme hľadať
iného potencionálneho investora, ktorý sa bude podieľať na chode a prevádzke CIZS.
JUDr. Papcun – je možné ísť do projektu CIZS oprávnené, bez neoprávnených výdavkov?
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Ing. Vilkovský, MBA – parkovisko my si vieme vytiahnuť cez jedno uznesenie, čo sa týka
prístupových komunikácií, budeme hľadať riešenie. Budeme ponúkať prípadne inému
investorovi, ktorý by mal záujem sa podieľať na chode CIZS.
Pán Čurilla – tých 11 tisíc je už iba dofinancovanie projektu, navýšila sa cena aj z dôvodu
časovej tiesne. Ale treba povedať, že nás tento projekt už stál vyše 80 tisíc. Asi už veľmi
ťažko vieme zvrátiť toto rozhodnutie o projekte. O projekte bolo rozhodnuté v roku 2018.
Vrámci monitorovania sme ale zistili, že každý kto mohol, okolité mestá, že to využil. Napr.
aj Kežmarok, ktorý si vzal na to dokonca úver. Je to možnosť za 95% si postaviť novú
budovu. Tie povinné ambulancie ktoré tam môžu byť. Máme 35 pacientov odkázaných na
nefrologickú liečbu, to je opodstatnené. Predstavenstvo už v minulom roku o tom vedelo,
malo zámer, jednohlasne to bolo schválené. Predstavenstvo to odsúhlasilo. Na predstavenstve
som vysvetlil situáciu okolo neoprávnených výdavkov. Upozorňoval som, že mesto v rámci
tohto projektu budeme musieť vyriešiť zmluvne neoprávnené výdavky. Ostatné, po ukončení
celej investičnej akcie, bude mesto požadovať len tú sumu, ktorú vynaložilo. Formou, že sa
rozloží do nájmu. Čo sa týka neoprávnených výdavkov, Agel bude musieť pristúpiť
k spolufinancovaniu. Investičné oddelenie nemocnice tvrdí že nemalo, ale ja hovorím že malo
informácie. Malo, ale zatiaľ je to v štádiu technického riešenia, štúdie - tam je cena okolo
450 000 eur a to je výstavba parkoviska, prístupovej cesty, budovy a heliportu. Realizačný
projekt bude presnejší, výkaz výmer. Budeme vedieť presnú investíciu neoprávnených
výdajov. Užívacie rozhodnutie bude vydané. Spoločnosť Agel keď nás dotlačí do tejto
situácie, vezmeme bývalé volejbalové ihrisko, dáme tam značku, že je to vyhradené
parkovisko pre CIZS, samozrejme ten chodník a prístupovú cestu tam musíme urobiť.
A budeme hľadať partnera. Asi by bolo nezodpovedné teraz prijať nejaké rozhodnutie, kedy
by sme ustúpili z tohto projektu.
JUDr. Papcun – ja práve z tohto dôvodu. Ja som si zháňal informácie aj od vedenia
nemocnice aj od vedenia technického oddelenia, nateraz to vidím tak, že k tomuto dňu ako
teraz tu sme, jednak čo sa týka spolufinancovania Agelu, ale aj čo sa týka personálneho, resp.
ambulantného obsadenia toho centra, asi sa veľmi počítať nedá. Preto sa pýtam, že či mesto
do toho pôjde aj bez súčinnosti Agelu.
Pán Čurilla – musím zareagovať Paľko, lebo to čo tu hovoríš, my povinnou prílohou ku
tomuto projektu sú aj určité garancie. Nie svoje, ale garancie o ktoré sme vyzvali, písomne
sme požiadali Agel. Nemocnica nám písomne doložila konkrétne personálne obsadenie na
jednotlivé povinné ambulancie, ktoré sú súčasťou tohto projektu. Ako mesto ťažko zoženieme
gynekológa, alebo nefrológa. Nemocnica nám doložila konkrétne mená, ako garantov tohto
projektu.
Pán Kellner – keď sme sa rozhodli, že do toho ideme ďalej, tak ok. Ale treba počítať s tým, že
náš rozpočet to zaťaží väčšími sumami. Ten projekt, čo sa teraz navyšuje, to je ešte len
projekt pre stavebné povolenie.
Pán Čurilla – nie to už je realizačný projekt
Pán Kellner – pre stavebné povolenie. Čiže treba ešte počítať s porealizačným a tam nabehne
minimálne 50 000 eur. Tiež by ma zaujímalo, či projekt je súčasťou oprávnených, alebo
neoprávnených výdavkov. Či sa nám peniaze kvázi vrátia. Lebo keď hovoríš 80, ešte 50, to
už je 130. Potom, čo sa týka prevádzky, nám nikdy nevráti z prevádzky z nájomného žiadne
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peniaze, ktoré do toho dáme. Ani spoluúčasť, ani nič. Ani neoprávnené náklady. Pretože
forma fungovania tej CIZS ako takej, je nezisková organizácia, ktorú bude musieť založiť
mesto, a tá n. o. bude prevádzkovať len za svoje náklady CIZS. Celá výzva je na to našitá, že
bude musieť mesto založiť n. o. Tá bude prevádzkovať to centrum. Kde je neprípustná
akákoľvek marža. CIZS bude mať náklady jeden správca, elektrina, voda plyn, dosť. Toľko
prefakturuje.
JUDr. Papcun – ale len po dobu udržateľnosti.
Pán Kellner – po dobu udržateľnosti. 10 rokov. Za 10 rokov keď my do toho dáme 130 tisíc.
Tie peniaze neuvidíme nikdy, ale keď sme sa dohodli, že do toho ideme..
Pani Kravecová – ešte sa chcem opýtať na psychiatriu, záhrada.
Ing. Vilkovský, MBA – to je pozemok ako sa zatáča smerom od psychiatrie, alebo od
magnetickej rezonancie ku rehabilitácii.
Pani Kravecová – lebo cez zbúraný plot na Štúrovej, keď som sa pozrela dole do záhrady do
nemocnice, jedna spúšť. Nedalo by sa to na niečo iné využiť? Okrem oddychovej zóny.
Ing. Vilkovský, MBA – ja sa vrátim ešte k tej CIZS. Keď riaditeľ nemocnice a člen
predstavenstva Agelu SK sedia v predstavenstve nemocnice za Agel od septembra 2018
rokovali o tom, že sa budú spolupodieľať na neoprávnených výdavkoch, tak teraz čakám od
nich, že dajú jasné vyjadrenie čo sa týka zmluvy o budúcej zmluve.
JUDr. Papcun – len vieme, že nerokovali.
Ing. Vilkovský, MBA – tak budem vyžadovať ďalšie veci potom.
Pán Kellner - Tu by sme si mali vyjasniť, že keď zbehne stavebné povolenie, zbehne
europrojekt a prejde, a čo potom.
JUDr. Papcun – mám pocit, že mesto pokračuje v prípravách na projekt, druhý partner ale
vôbec. A s tým druhým partnerom sa tu ráta a on je vo fáze 0.
Ing. Vilkovský, MBA – druhý partner nerobí nič. To musím rovno povedať.
JUDr. Papcun – A my sa naňho spoliehame pokiaľ ide o státisíce eur. Ja sa práve na to pýtam,
že keď to skolabuje, čo bude s tým projektom potom.
Ing. Vilkovský, MBA – no minimálne heliport nebude potrebné budovať nový. To je jedna
položka mínusová. V šesťciferných sumách hovorím teraz, v eurách z neoprávnených
výdavkov, čiže nebudeme sa baviť teraz o heliporte, pri tých neoprávnených výdavkoch, len
parkovisko a prístupová komunikácia ku budove. Toto môžu byť neoprávnené výdavky. Čiže
v tomto prípade, keby tie neoprávnené výdavky boli nad 200 000 eur, počítam, nehovorím
o 460 000 eur, nad 200 000 eur, to znamená, že čakám na predstavenstvo Agelu SK, či to
prejedná a či to schváli tú investíciu neoprávnených výdavkov.
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JUDr. Papcun – to je jedna vec. Druhá vec, podľa mojich informácií tam je problém aj
s úväzkami lekárov. Pretože, tí, ktorí tam vraj majú byť, pre nich bude problém nájsť nejaký
ďalší úväzok na to, aby mohli byť v CIZS pre väčšinu z nich, ktorí sú v špitáli. Tam podľa
mojich vedomostí, ani tam to Agel, resp. nemocnica nemá ustálené.
Ing. Vilkovský, MBA – no ale pre tých, ktorí ste boli poslancami aj v predchádzajúcom
volebnom období, pamätáte si, tí ktorí si chcete pamätať, vystúpil doktor Tkáč, keď sa
prejednával tento bod a jasne sa spýtal, že nikto to s nimi neprejednal pred tým, než sa
prejednal tento bod. A je primárom detského oddelenia.
JUDr. Papcun – dnešný stav je rovnaký.
Pán Čurilla – ja musím ešte raz, lebo trošku som spochybnený už bol sám, Rado toto nie je
celkom, aspoň naša informácia je aj od nášho managera a projektanta podľa projektu sú také,
že my dávame následne po kolaudácii správy. Žiadna nezisková organizácia sa nezakladá, my
dávame správy, kde dokonca aj v projekte máme že komu, mne tam figuruje nemocnica, naša
nemocnica, čiže tam je presne vyšpecifikované a my normálne ako v správe je tam uvedené,
my normálne môžeme aj brať nájom za to. Dohodnutý nájom od užívateľa. Čiže nie je žiadna
n. o. , normálne je tam aj uvedené kto bude to využívať.
Ing. Vilkovský, MBA – my by sme nemali ako mesto to prevádzkovať. Ani nemôžeme to
prevádzkovať. Nemáme povolenie na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti.
Pán Čurilla – tam je normálne v projekte, aj my to po ukončení realizácie dáme do správy,
nemocnici, ale môžeme to zmeniť, my to dávame do správy. Tam uvádzame nemocnicu, ale
my môžeme to dať aj organizácii ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon zdravotnej ..
JUDr. Papcun – práve. Preto od začiatku moja otázka smeruje k tomu, či sme pripravení aj na
alternatívne riešenia.
Pán Čurilla – Palko, ako primátor vraví, toto je zodpovednosť riaditeľa a skrátka ten, kto nám,
my sme si vyžiadali písomne, pretože to je povinná príloha k tomu projektu, my sme dostali
z nemocnice, od partnera, ktorý je súčasťou projektu.
Ing. Vilkovský, MBA – sú dve možnosti, buď nás vedenie Agelu zavádzalo, a vedenie
nemocnice, alebo nás nezavádzalo. To rovno poviem. V tomto štádiu to vyzerá tak, že nerobia
na tom oni absolútne nič. My pokračujeme. Tiež som chcel s tým seknúť, to vám rovno
poviem, ale keď som si uvedomil, koľko peňazí sa do toho už vložilo, pokračujeme
a uvidíme, čo z toho vznikne. Keď projekt bude úspešný, budeme pokiaľ Agel nebude chcieť
do tej spolupráce vstúpiť, budeme musieť hľadať iného partnera. Ale škoda mi je hľadať
iného partnera, keď ešte nevieme, že či projekt prejde.
Pani Kravecová – tie výzvy, ktoré sú z Ministerstva zdravotníctva, Agel a riaditeľ nemusia
rešpektovať? Keď ide o zveľadenie a väčší účel nemocnice tam je. Oni to nesmú brať do
úvahy?
Ing. Vilkovský, MBA – Anka ja som si prešiel predstavenstvá od roku 2018, kde všade
rozprávali aj v predstavenstvách, že všetko je v poriadku, že súhlasia, chcú, s tým, že sa budú
aj spolupodieľať a zrazu, keď príde na lámanie chleba sa tvária že.
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JUDr. Papcun – predstavenstvo nemocnice, či riaditeľ Agelu?
Ing. Vilkovský, MBA – nemocnice. Ale to už mal predstaviť doktor Slávik, konkrétne doktor
Tekáč na predstavenstve slovenského Agelu. Od septembra 2018 bolo dosť času.
Pán Čurilla – doktor Slávik je v predstavenstve našom aj veľkého Agelu, takže to ťažko
spochybniť. Nám tento projekt dokonca vytvára tri možnosti. Náš zámer, ktorý je, že to dáme
do správy nemocnice, a to aj čo Ty hovoríš so vzťahmi zmluvnými s konkrétnymi lekármi, to
je jedna forma; druhá forma je štandardne za nájom; dokonca mesto môže spravovať túto
nemocnicu a dokonca súkromným lekárom aj tým, ktorí sú v tejto povinnej prílohe, napríklad
keď je problém s detským lekárom čo aj pán primár spochybnil, my môžeme nájsť privátneho
detského lekára, ktorému to dáme do nájmu a my, mesto bude platiť nájom. Sú to tri formy.
Ten projekt je dosť tak stavaný, že u nás je to riziková investícia. Robili sme to preto, aby sme
využili možnosť. Lebo metre štvorcové novej budovy v oblasti pokytovania zdravotnej služby
asi ťažko spochybňovať. Koncom mesiaca je valné zhromaždenie, súbežne so zasadnutím
dozornej rady, čiže náš partner sa musí k tomuto vyjadriť. Zaujať stanovisko. Pretože tento
stav je trošku neštandardný. Dokonca sám pán Slávik, ktorý je vo veľkom predstavenstve
Agelu, veľmi pozitívne to hodnotil a vravel, že on hľadal všetky možnosti v Šaci, hovoril, že
prešiel všetky, ale nemohol to využiť. Čiže veľmi pozitívne hodnotil našu aktivitu.
JUDr. Papcun – veď 7. budeme mať mimoriadne zastupiteľstvo čiže
Pani Kravecová –veď Agelu musí tiež záležať na tom, ako prosperuje nemocnica.
Pán Čurilla – už len uvediem, že vzhľadom na situáciu som tam aj uviedol v zápise, že 7.
mája je potrebné, aby zastupiteľstvo sa zúčastnilo na ňom, aj predseda predstavenstva pán
Pišoja, aby sa zúčastnil, pretože ak to bude pokračovať tak doplatíme nie my, ale naši
obyvatelia.
Pani Kravecová – po odchode pána riaditeľa Jašku nikto nebol ešte na zastupiteľstve.
Pán Lorko – bol. Pán riaditeľ aj s p. Slávikom.
Ing. Vilkovský, MBA – pán Strelka bol. Aj pán Tekáč. Pán Tekáč bol v júni 2018 presne.
Pán Čurilla – dnes sme schvaľovali aj rozbory za minulý rok, alebo brali na vedomie, ale stále
tvrdím, že pozitívny hospodársky výsledok je jediné pozitívum, ktoré tá nemocnica má. Ale
tie ostatné veci sú všetky veľmi vážne a podľa mňa potrebné riešiť.
JUDr. Papcun – nechcem viac zachádzať do tohto bodu, ale súhlasím. Chcem sa opýtať na
bod č. 21, to je zriadenie vecného bremena pre PVS a.s. Máme pripravené alternatívne
uznesenia, jedno za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu a jedno bezodplatne. Chcem sa spýtať
na stanovisko vedenia mesta.
Ing. Vilkovský, MBA – tam vás chcem požiadať, aby sme dali vecné bremeno bezodplatne,
aj aby takto bol odsúhlasený materiál z MR s odporúčacím charakterom pre MZ, nebudeme si
robiť prieky s vecným bremenom. Potrebujeme ďaleko vyššie investívie PVS a.s., či už smer
Levočská dolina, či IBV Levoča atď. Určite to nebude suma 22 000 eur.
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JUDr. Rusnáčiková – Sadová?
Pán Čurilla – nielen Sadová.
JUDr. Papcun – ja súhlasím, len som chcel poznať toto stanovisko.
Ing. Vilkovský, MBA – ja vás chcem poprosiť aby MR odporučila už nie alternatívne
riešenie, ale rovno bezodplatné vecné bremeno. A ešte k jednej veci, keď už mám slovo.
Poprosím toho pána Gardoša, keď má nájomnú zmluvu na pozemok, tak potom to dajme
celkom z MR preč. Keď je to verejné priestranstvo.
Mgr. Drahomirecký – je to priestor tu na fotke, tadiaľ mu chodia ľudia. Do kostola. Môžem sa
pozrieť na ten účel ešte.
Ing. Vilkovský, MBA – chcem vás poprosiť, nedávajme to vôbec do zastupiteľtva. Je to
riešené nájomnou zmluvou.
Pán Kellner – nie je to bod v programe, ake mohol by som ešte. Uplynú tri roky teraz odkedy
UPC dostalo povolenie rozkopať Levoču. Zákon hovorí, to že má zmluvu na bremená, ktorú
nikdy nedodrží, to je jedna vec. Ale do troch rokov od začatia prác, máme právo žiadať
o jednorázovú náhradu.
JUDr. Papcun – nie od začatia prác, od skončenia prác.
Pán Kellner – termín nebol nikde definovaný.
JUDr. Papcun – pokiaľ ja viem, tak mesto robí na to, aby dostalo náhradu. Je to širší problém.
V tejto súvislosti by som na Teba Rado nadviazal bod 23 spoločnosť Levonet, ja navrhujem
bod 23 vypustiť, pretože bod 23 sa zaoberá zriadením vecného bremena, mám za to, že podľa
zákona o elektronických komunikáciách vecné bremeno, zmluvné vecné bremeno nie je
potrebné zriaďovať. Pri pokládke optických sietí má zriadené vecné bremeno zo zákona. Po
splnení podmienok. Dosť sme sa v minulých obdobiach natrápili so spoločnosťou Orange aj
spoločnosťou Tmobile, aby sme ich prijmäli k podpisu Dohody o vybudovaní verejnej
elektronickej komunikačnej siete, ktorá je obsahom aj toho Dodatku do dnešnej MR. Čiže za
majetkovú komisiu navrhujem, aby sa ten bod neprejednával, aby ten bod, ktorý prišiel dnes
v Dodatku. V tomto bode poukazujem na to, že v písmene d) je 15 eurová primeraná náhrada.
My v zásadách nemáme stanovenú výšku jednorazovej náhrady za obmedzenie užívania
stavebne dotknutých pozemkov. Spoločnosť Orange aj spoločnosť Telekom dostala tieto
pozemky do užívania za 3 eurá, tie sú ale výsledkom rozhodovania MZ.Nám v zásadách táto
položka absentuje. Výška odplaty je závislá od toho, čo schváli zastupiteľstvo, súhlasím
s Radom v tom, že si nemyslí, že by mal mať Rado sprísnené podmienky oproti Orange
a Tcomu. Nevidím dôvod, že by za to platil 15 eur/m2, keď ostatní platia 3 eurá.
Mgr. Drahomirecký – nie je stavba ako stavba. V tomto prípade sa mi zdá, podľa projektovej
dokumentácie, že výkopové práce nehradí spoločnosť Levonet. Je to náklad buď VSD, alebo
mesta. Nie je to porovnateľné. V prípade Slovak Telekomu a Orange oni hradia koplet všetky
náklady na výkopové práce, prekopávky, atď. Čiže nie je to porovnateľné. Keď už
porovnávame sadzby, tak porovnávajme aj technológiu.
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JUDr. Papcun – táto sadzba nemá nič s prekopávkami, je to čisto jednorázová odmena za
obmedzenie vlastníckeho práva.
Pán Kellner – ak mám pripokladať ku VSD, tak VSD mi vypočíta cenu. Je vo väčšine
prípadov väčšia, ako keby som to kopal sám. Môžem Ti to vydokladovať. V prípade Sadovej
ulice je tak komplikované, čo sa tam teraz robí, už sme tam boli 3 krát a 3 krát nás poslali
preč, teraz sa nedá. Prvý krát som mal vyhradených ľudí, ktorí to mohli urobiť, musel som ich
poslať preč, nevidím to ako finančný prínos. Vidím to ako zisk pre obyvateľsvo, aby neboli 2
krát vystavení prácam.
JUDr. Papcun – bolo by vhodné, aby sa čo sa týka ukladania optických sietí, nastavili naozaj
jednotné štandardy pre každého jedného operátora, resp. pre každého investora. V tomto
prípade si myslím, že by sa malo ísť podľa Dohody o vybudovaní elektrickej verejnej siete.
Suma závisí od MZ. Podmienky pod bodom i) resp. pod bodom h) až p) asi treba vypustiť,
keďže tieto práce robí PVS a.s. ku ktorej sa Levonet prikladá.
Ing. Vilkovský, MBA – nie v celom rozsahu. To je len Sadová ulica.
JUDr. Papcun – Čiže Ty ideš aj inde sám. Tak potom beriem späť. Myslím, že tie podmienky
by mali ostať, mali by sa pretaviť do rozkopávkového povolenia. Čiže môj návrh je bod č. 23
vypustiť a jednať o bode v Dodatku a už ho nepredkladať do MZ.
Mgr. Drahomirecký – toto by možno šlo. Len s p. Gardošom to treba vymyslieť, lebo tam ste
navrhli mu odpísať, že pozemok nie je určený na predaj.
Ing. Vilkovský, MBA – odpoviete mu, že bolo to prejednané v MR, a MR sa rozhodla, že má
to riešené nájomnou zmluvou a chceme, že by to tak aj ostalo. Ja to podpíšem.
Mgr. Drahomirecký – podľa zákona o majetku obcí my vôbec na zasadnutie máme dávať
návrhy na predaj iba toho majetku, ktorý je určený na predaj. Ak vedenie mesta povie, že
tento majetok nie je určený na predaj, tak potom tu nepotrebujeme ani rozhodnutie MZ.
JUDr. Rusnáčiková – niekto z poslancov by to mal dať ako návrh.
Ing. Vilkovský, MBA – končím diskusiu, môžeme hlasovať k bodu 1.

UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľností v lok. ul. Sadová, k. ú. Levoča, a to
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1074/57 – zast. pl., s výmerou 3 m2 a pozemku
označeného novým parc. č. KN-C 1074/58 - zast. pl., s výmerou 10 m2, (ďalej len
„pozemky“), ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 74/2018, ktorý
vyhotovil dňa 09.01.2019 geodet Ľudovít Muránsky a ktorý bol úradne overený dňa
22.01.2019 pod č. G1-6/19GP, od pozemku parc. č. KN-C 1074/2 – zast.pl., o výmerou 9554
m2 a ktorý je vo vlastníctve SR-Slovenskej správy ciest Bratislava, v celosti, IČO: 00003328,
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pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 366 eur, určenú Znaleckým posudkom č.
9/2019 zo dňa 16.2.2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore stavebníctva, za
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou „Levoča – rekonštrukcia
a obnova ulíc, Sadová ulica“.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C
6857/3 – záhrada, s výmerou 104 m2, s veľkosťou ½ -ica, v k. ú. Levoča, v lok. Levočská
Dolina, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 317, k. ú. Levoča, od p.
Petra Bartka, rod. , nar.: , trvale bytom , za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok, ktoré sú obsahovými náležitosťami zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve, ktorú zmluvné strany medzi sebou uzavrú:
- Výška kúpnej ceny: 5 eur/m2;
- Doba, do ktorej bude uzavretá kúpna zmluva, bude určená lehotou najneskôr do 30 dní po
výmaze všetkých exekučných záložných práv, vzťahujúcich sa k predmetnému pozemku;
- Vo vzťahu k predmetnému pozemku nebude v príslušnom liste vlastníctva zapísaná
žiadna ťarcha ani iná obmedzujúca poznámka, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho
práva k predmetnému pozemku.
T: 31.08.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie
s odvodnením na Levočskej Dolina“, so stavebným objektom „Miestna komunikácia
Levočská Dolina – Južná“ zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO:
00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti MVDr. Jozefa Kellera, , nar.
, trvale bytom  ako povinného z vecného bremena v rozsahu
podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena:
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/8 a parc. č.
KN-C 6841/3 vo vlastníctve MVDr. Jozefa Kellera, rod. , nar.
, trvale bytom , t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na
liste vlastníctva č. 2288 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“)umiestnenie dažďovej
kanalizácie a revíznej šachty v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné
povolenie spracovanou Ing. Miroslavom Dilským – autorizovaným stavebným inžinierom;
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie
a revíznej šachty;
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- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena,
na dobu neurčitú, bezodplatne. Uzavretiu Zmluvy o zriadení vecného bremena bude
predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť kúpu pozemku parc. č. KN-C 660/22 – zast. pl. a nádv.,
s výmerou 42 m2 v lok. ul. Probstnerova cesta v k. ú. Levoča, oddeleného na podklade
geometrického plánu č. 21/2019, vyhotoveného dňa 07.03.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO:
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 29.03.2019 pod č. G1-92/19 z pozemku parc. č.
KN-C 660/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 815 m2 k. ú. Levoča, t. č. zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6510 k. ú. Levoča, od Slovenskej republiky,
správcu Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča, Kasárenská 16, 05401
Levoča, IČO: 00691941 za kúpnu cenu 26,43 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č.
19/2019, vyhotoveným dňa 04.04.2019 Ing. Jánom Baculákom, znalcom v odbore
stavebníctva.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
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 6916/29 – orná pôda s výmerou
401 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou
18 801m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 03/2019, vypracovaného dňa
18.02.2019 Ing. Vladimírom Kandríkom (IČO: 41 688 635), úradne overeného Okresným
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre JUDr.
Ivetu Fabianovú, 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: 31.07.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
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 6916/31 – orná pôda s výmerou
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850 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou 18 801
m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 29/2019, vypracovaného dňa
18.04.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom
Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre MUDr. Marínu
Tripšanskú, rod. , nar.  a Kamila Tripšanského, rod.
, nar. , obaja 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: 31.09.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
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 6916/30 – orná pôda s výmerou
731 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôdas výmerou 18 801m2,
k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 23/2019, vypracovaného dňa 19.03.2019
Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča,
katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre Petra Cehuľu, 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: 31.09.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C
7013/53 - lesný pozemok s výmerou 5 281 m2, k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č.
KN-E 7013/1 – lesný pozemok s výmerou 6 033 765 m2, k. ú. Levoča na podklade
geometrického plánu č. 209/2018, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom (IČO: 41 686 187)
dňa 02.02.2018 (ďalej len „Predmet kúpy“), pre ARPROG, akciová spoločnosť Poprad,
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 168 335 za kúpnu cenu vo výške 3 742 eur,
stanovenú Znaleckým posudkom č. 7/2018 z 12.02.2018, vypracovaným Ing. Viktorom
Weiserom, znalcom v odbore lesníctvo, Mišíkova 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. 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 mesta v lok. Levočská Dolina a že na prevádzanom pozemku kupujúci
v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská Dolina vybuduje a bude prevádzkovať novú
zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, ako aj bezpečnosti tejto skupiny
lyžiarov a zároveň táto stavba prispeje k plneniu úloh mesta v záujme spoločenského
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a ekonomického rozvoja lokality. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho
využívať Predmet kúpy výlučne na účel vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre
deti.
Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení predkupného práva ako
vecného práva, ktorého obsahom je záväzok kupujúceho ponúknuť predávajúcemu predmetný
pozemok na kúpu za rovnakú kúpnu cenu, za akú ju kupujúci nadobudol pre prípad
akéhokoľvek scudzenia predmetného pozemku pred vybudovaním a sprevádzkovaním novej
zjazdovky pre deti. Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení práva
spätnej kúpy k Predmetu kúpy v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú
kupujúci Predmet kúpy nadobudol, ktoré právo je predávajúci oprávnený uplatniť kedykoľvek
v prípade, ak:
a) kupujúci v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na
Predmete kúpy nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, alebo
b) predmet kúpy kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy prestane slúžiť účelu,
na ktorý sa ho predávajúci zaviazal využívať
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č.15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a
to pozemku parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190 m2 v podiele 1/3-ina pre Jána
Lesňáka, rod. , nar. , trvale bytom , v súlade s
ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z
dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa, ktorý je spoluvlastníkom nehnuteľnosti
v podiele 2/3-iny, za kúpnu cenu 20 eur/m2, ktorá bude uhrádzaná v splátkach po dobu
najviac 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predaj 3/5 väčšinou všetkých poslancovzámer predať
nehnuteľnosť v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3762/4 –
zast. pl., s výmerou cca 10 m2 a časti pozemku parc. č. KN-C 3760 – zast. pl., s výmerou cca
250 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady a stavbu
s. č. 1101, pre Jána Plachetku, rod. , nar.  a manž. Dana
Plachetková, rod. , nar. , obaja bytom: , 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 pozemok nie je možné využiť na
výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu, že je zastavaný stavbou s. č. 1101, ktorú si
postavili na vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená staršia stavba,
ktorá bola schátralá, neobývateľná a následne bola zbúraná, za kúpnu cenu 10 eur/m2 za
pozemok a 1 euro za stavbu s. č. 1101. Táto kúpna cena bude uhrádzaná v pravidelných
mesačných splátkach po dobu 3 rokov, posledná splátka kúpnej ceny bude uhradená najneskôr
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do 31.03.2021 a v prípade nezaplatenia, čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným
celý dlh.
T: 31.05.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C2888/128 – zast. pl., s výmerou
368 m2, v podiele 312/10000-in, ktorý je zastavaný stavbou bytového domu s. č. 1699,
v lok.ul. J. Czauczika, k.ú. Levoča, pre Jána Spišského, rod. , nar.:
 a manž. Zdenu Spišskú, rod. , nar.: , obaja
trvale bytom: , za kúpnu cenu 0,10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8,
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, spočívajúcom v tom, že
obec je povinná previesť tento majetok podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v platnom znení a to z dôvodu, že žiadatelia sú bezpodieloví
spoluvlastníci bytu č. 6 na 6. poschodí, vchod A, v celosti, a spoluvlastníckeho podielu
312/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 1699,
pričom cena pozemku je stanovená podľa zákona 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov,
trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za
dočasné užívanie pozemkov.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Ing. Vilkovský, MBA – to sme mali na prechádzajúcom MZ. Tam je v bode a) zámer predať
pozemok. To neprešlo a bol schválený nájom. Nájom bol od dvanásteho mesiaca.
Mgr. Drahomirecký – preto stanovisko MO je nesúhlasí.
Ing. Vilkovský, MBA – mesto nesúhlasí s kúpou. Uznesenie o nájme je platné. Nemáme ich
ako donútiť nájomnú zmluvu podpísať. Ak nepodpíšu, budú musieť búrať.

UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 0
proti 4
zdr
0 = NESCHVÁLENÉ
MR neodporúča MZ schváliť zámer predať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok
– časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený
na podklade geometrického plánu pre Jozefa Vanča, rod. , nar. 
a Gabrielu Vančovú, rod. , nar. , obaja trvale bytom
2
 za kúpnu cenu 20 eur/m ; 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 prístrešku pre automobily (nezapísanej v katastri nehnuteľností)
v spoluvlastníctve kupujúcich. Kupujúci zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na
vlastné náklady.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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Ing. Vilkovský, MBA – b) lebo my môžeme teraz hlasovať aj o b).
JUDr. Papcun – ale škoda ho ale zrušiť, keď ho máme schválené, lebo je platné. Lebo to je
jediná forma ako sa to následne dá vysporiadať.
Ing. Vilkovský, MBA – lebo keby ste odsúhlasili to b), by sme ho zrušili, museli by sme im
nariadiť odstrániť nehnuteľnosť. K bodu b) teda nebolo hlasovanie. Ostáva v platnosti
nájomná zmluva.
JUDr. Papcun – dávam pozmeňujúci návrh na stiahnutie bodu 12 z rokovania MR a jeho
nepredloženia do MZ vzhľadom na to, že v prospech žiadateľov uzatvorená nájomná zmluva.
UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh JUDr. Pavla Papcuna k 5. bodu programu
Nakladanie s majetkom mesta, bod 12: odporúča MZ nehlasovať o tomto návrhu a tento
návrh stiahnuť z dôvodu, že užívanie tohto predmetného pozemku žiadateľom je riešené
formou nájomnej zmluvy.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zámena nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok.
ul. G. Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1015
m2, ktorého spoluvlastníkom je Marek Ondro, rod. , nar. ,
bytom , v podiele 1/3-ina, za pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4
- zast. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu
č. 6/2019, vyhotoveného dňa 28.1.2019, geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overený
dňa 18.2.2019, pod
č. G1-45/19, od pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., s výmerou
240 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti. Po zámene
vlastníkom pozemku parc. č. KN-E 2621/3 v podiele 1/3-ina sa stane Mesto Levoča
a vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1865/4 v celosti sa stane p. M.
Ondro, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktoré umožňuje schváliť túto zámenu
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že p. M. Ondro sa
o pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4 stará tým, že ho pravidelne kosí
a udržiava, aby nevznikli skládky domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č.
KN-E 2621/3 do svojho vlastníctva si majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi
stavbami t.j. pod miestnou komunikáciou na ul. G. Haina a školskú záhradu v areáli Materskej
školy na ul. G. Haina a nadobudne pozemok bez finančného vyrovnania, ktorého výmera je
väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. M. Ondro.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
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Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zámena nehnuteľností
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok.
Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/3 – zast. pl.,
s výmerou 7 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou
48 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 4/2019, vyhotoveného dňa
25.01.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 08.02.2019, pod č. G142/19(ďalej len „GP 4/2019“), od pozemku parc. č. KN-C 3707/1 - zast. pl., s výmerou 1 404
m2 a pozemku parc. č. KN-C 3707/2 - zast. pl., s výmerou 204 m2, a ktorého vlastníkom je
Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti za pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/9
– zast. pl., s výmerou 26 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/10 – zast. pl.,
s výmerou 48 m2, ktoré boli oddelené na podklade GP 4/2019, od pozemku parc. č. KN-C
7138/4 - zast. pl., s výmerou 274 m2 a ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj,
IČO: 37870475, v celosti.
Po zámene vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a parc.č.
KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou 48 m2 sa stane Prešovský samosprávny kraj
a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 7138/9 – zast. pl., s výmerou 26 m2 a parc. č. KN-C
7138/10 – zast. pl., s výmerou 48 m2 sa stane Mesto Levoča, bez finančného vyrovnania,
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
zneníako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že realizáciou stavby
„Stavebno - bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ boli pozemky parc. č.
KN-C 3707/3 a parc. č. KN-C 3707/4 vo vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom,
ktorého vlastníkom a investorom bol PSK a pozemky parc. č. KN-C 7138/9 a parc. č. KN-C
7138/10 vo vlastníctve PSK boli zastavané stavebnými objektmi, ktorých vlastníkom
a investorom bolo Mesto Levoča.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

Ing. Vilkovský, MBA – bod číslo Predaj hnuteľného majetku, tam musí prísť súťaž, čiže nič.
UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 3
proti 0
zdr
1 = NESCHVÁLENÉ
MR neodporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci nájom pozemku
parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, oddeleného od pozemku
parc. č. 3-6941/1 – lesný pozemok s výmerou 1 304 848 m2, zapísaného na liste vlastníctva č.
7116, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom na Mesto Levoča na
základe Geometrického plánu č. 18/2019, vypracovaného dňa 19.02.2019 Ľudovítom
Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym
odborom dňa 11.03.2019 pod značkou G1–71/19, nachádzajúceho sa v lokalite Marčulina, pre
Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok, ktoré budú obsahovými náležitosťami
zmluvy o budúcej nájomnej zmluve:
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 Zmluvné strany uzavrú zmluvu o nájme pozemku v lehote do 90 dní odo dňa, v ktorom
Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228
predloží Mestu Levoča právoplatné stavebné povolenie na stavbu s názvom
„Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a predloží Mestu Levoča doklad o získaní
finančných prostriedkov na realizáciu tejto stavby;
 Nájom sa uzatvorí na dobu určitú 20 rokov;
 Nájomné bude predstavovať sumu 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4,
písm. d)Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení;
 Záväzok nájomcu bezodplatne previesť vlastnícke právo k stavbe s názvom
„Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a jej príslušenstvu do vlastníctva prenajímateľa
po skončení nájomného vzťahu
v súlade § 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 realizáciou svojho
zámeru (výstavba turistickej rozhľadne)pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia
významne prispeje k rozvoju mesta.
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

Ing. Vilkovský, MBA – bod číslo Nájom nehnuteľností, tam musí prísť obchodná verejná
súťaž, čiže tam nehlasujeme.

UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Dodatok k nájomnej zmluve
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008
zo dňa 04.02.2008 v znení neskorších dodatkov, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám.
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 ako prenajímateľom a Všeobecnou
nemocnicou s poliklinikou Levoča, a. s., Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča, IČO:
36594849 ako nájomcom, predmetom ktorého bude:
 vyňatie pozemkov parc. č. KN-C 1080 – zast. pl. a nádv. s výmerou 794 m2 a KN-C 1081
– záhrada s výmerou 1 257 m2, z predmetu nájmu;
 rozšírenie predmetu nájmu o pozemky parc. č. KN-C 1090/14 – ost. pl. s výmerou 207
m2, KN-C 1090/15 – ost. pl. s výmerou 55 m2 a KN-C 1090/16 – ost. pl. s výmerou 10
m2 ;
 úprava výmery pozemku parc. č. KN-C 1090/1 – ost. pl. a nádv. na 45 598 m2.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

JUDr. Rusnáčiková – upozorňujem poslanca Kellnera, že by mal prehlásiť, že je v konflikte
záujmov k danému bodu. Aj na MR aj na MZ. Môže hlasovať, ale musí prehlásiť.
Pán Kellner - prehlasujem pred hlasovaním, že mám osobitný záujem na veci.
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UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Papcuna k 5 bodu programu
Nakladanie s majetkom mesta, bod 21: odporúča MZ nehlasovať o návrhu uvedenom pod
písm. a) a tento návrh z rokovania MZ stiahnuť.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
MR odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľností v lok. ul. Pri
strelnici k. ú. Levoča, a to na pozemky parc. č. KN-E 2605 – orná pôda s výmerou 3 892 m2;
parc. č. KN-C 2113/1 – zast. pl. s výmerou 3 577 m2; parc. č. KN-C 2116/4 – ost. pl. s
výmerou 119 m2; parc. č. KN-C 2117/3 – ost. pl. s výmerou 347 m2; parc. č. KN-C 2117/6 –
ost. pl. s výmerou 2 454 m2; parc. č. KN-C 2117/10 – ost. pl. s výmerou 340 m2; parc. č. KNC 2117/15 – ost. pl. s výmerou 20 m2; parc. č. KN-C 2117/16 – ost. pl. s výmerou 41 m2 a
parc. č. KN-C 2117/19 – ost. pl. s výmerou 25 m2 (ďalej len „pozemky“), podľa rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne č. 74/2018, ktorý vyhotovil geodet Ing. Vladimír
Kandrík, dňa 10.01.2019, úradne overený dňa 22.01.2019 pod č. G1-7/2019, v súvislosti
s realizáciou stavby pod názvom „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre Podtatranskú
vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad, IČO: 36 485 250, ako oprávnenej z vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča, ako povinného z vecného bremena trpieť:
- na pozemkoch umiestnenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ich
zariadenia a ich príslušenstva (ďalej len „stavba“);
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky, prechod a prejazd
oprávneného z vecného bremena cez pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a ich
opravách stavby;
zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv
z vecného bremena podľa zmluvy a súvisiacich zákonov 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.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou: „Napojenie chaty na elektrinu Levoča,
Fedorkin Jarok“ zriadenie vecného bremena v prospech Ing. Juraja Riegelského, rod.
, nar.  a Ing. Lenky Ordzovenskej, rod. , nar.
, obaja trvale bytom  ako oprávnených z vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:
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- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO
01 – elektrická prípojka NN a časti stavebného objektu SO 02 – odberné elektrické
zariadenie – vedenie od rozpojovacej skrine SR4 po elektromerový rozvádzač RE v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 36444499-8/2019 vyhotoveného dňa 07.02.2019
spoločnosťou GLOBING POPRAD s. r. o., IČO: 36 444 499, so sídlom Dostojevského
3313/12, Poprad, Ing. Jurajom Kubičárom, úradne overeného Okresným úradom Levoča,
katastrálnym odborom dňa 25.02.2019 pod č. G1-56/19;
- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby na slúžiaci
pozemky, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby „Napojenie
chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“ ;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej
osobe vo výkone ich 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.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

Pán Kellner - prehlasujem pred hlasovaním, že mám osobitný záujem na veci.
UZNESENIE č. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Papcuna k 5 bodu programu
Nakladanie s majetkom mesta, bod 23: odporúča MZ nehlasovať o tomto návrhu a tento
návrh stiahnuť z dôvodu, že zriaďovanie zmluvného vecného bremena na predmetnú stavbu
nie je v zmysle zákona o elektronických komunikáciách potrebné. Odporúča MZ hlasovať len
o bode č. 3 uvedenom v Dodatku č. 1 materiálu na rokovanie MR.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 28
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zrušenie uznesenia
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 41/17 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Levoči, konaného dňa 20.9.2018, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti v lok. ul.
Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190
m2 v podiele 1/3-ina pre Jána Lesňáka, rod. , nar. , trvale
bytom , za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu zákonného predkupného
práva nadobúdateľa, ktorý je spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 2/3-iny.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 29
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K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zverenie majetku do správy
Hl. za 4
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
majetku s účinnosťou od 01.05.2019:
 inv. č. 2/827/245 – Rekonštrukcia chodníka pri Bazilike sv. Jakuba, na pozemku parc. č.
KNC 3/1, v obstarávacej cene 4 004,53 eur, oprávky 187 eur, v zostatkovej cene 3 817,53 eur;
 inv. č. 2/827/238 – Rekonštrukcia schodiska Pod vinicou- oceľové, na parc. č. KNC 2041/2,
v obstarávacej cene 16 595,55 eur, oprávky 700 eur, v zostatkovej cene 15 895,55 eur;
 inv. č. 2/827/254 – Ulica Železničný riadok ku garážam - odvodnenie, na pozemku parc. č.
KNC 1652/1, v obstarávacej cene 17 006,97 eur, oprávky 355 eur, v zostatkovej cene
16 651,97 eur;
 inv. č. 2/827/255 – Ruskinovská ulica - komunikácia, na pozemku parc. č. KNC 6417/4,
v obstarávacej cene 76 566,69 eur, oprávky 1 600 eur, v zostatkovej cene 74 966,69 eur;
 inv. č. 2/827/256 – Ruskinovská ulica - chodník, na pozemku parc. č. KNC 6417/65 a KNC
6417/66, v obstarávacej cene 12 708,31 eur, oprávky 265 eur, v zostatkovej cene 12 443,31
eur;
 inv. č. 2/827/257 – VO rozšírenie - Ruskinovská ulica, na parc. č. KNC 6417/3 a KNC
6417/3, KNC 6417/4 a KNC 6417/65, v obstarávacej cene 22 829,22 eur, oprávky 480 eur,
v zostatkovej cene 22 349,22 eur;
 inv. č. 2/826/8 – Ovocinárska ulica - komunikácia, na pozemkoch parc. č. KNC 3406/2,
KNC 7218/2 a KNC 8152/16, v obstarávacej cene 434 856,41 eur, oprávky 9 060 eur,
v zostatkovej cene 425 796,41 eur;
 inv. č. 2/826/8-A – Studňa – Ovocinárska ulica, na pozemku parc. č. KNC 7218/2,
v obstarávacej cene 4 901,33 eur, oprávky 597 eur, v zostatkovej cene 4 304,33 eur;
 inv. č. 2/826/8_B – Ovocinárska ulica - odvodnenie, na pozemkoch parc. č. KNC 3406/1
a KNC 3463/4, v obstarávacej cene 4 249,33 eur, oprávky 162 eur, v zostatkovej cene 4 087,33
eur;
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO:
35528052.
T: 30.09.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 30
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr
0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1,
spolu v obstarávacej cene 11 389,45 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 31
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
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MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku mesta v správe Materskej školy, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča,
podľa prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 33 735,24 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 32
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie
Technických služieb Mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, podľa prílohy č. 3 spolu
v hodnote 4 556,55 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 33
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
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. 3 v obstarávacej cene 4 108,28eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 34
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie
pohľadávok z účtovnej evidencie:
Hl. za 4
proti 0
zdr 0
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú
likvidáciu majetku mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča, Nám.
Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, podľa prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 395,43 eur.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Ukončenie nájmu bytu
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu trojizbového nájomného bytu,
nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č.
23A v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 30496/2018/OM/55 zo dňa 26.11.2008
medzi Mestom Levoča, ako prenajímateľom, a p. Jozefom Lizákom, nar. 
a manž. Mgr. Erikou Lizákovou, nar. , obaja trvale bytom ,
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ako nájomcom, dohodou, ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom na nájomný
byt na adrese J. Francisciho č. 23A/9, Levoča.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 36
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Pridelenie bytu
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 9,
nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č.
23A v Levoči pre p. Zuzanu Snopkovú, nar. , trvale bytom , na
dobu určitú 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.
T: 31.07.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 37
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytových priestorov
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového
priestoru nachádzajúceho sa na prízemí objektu, miestnosť pod vežou, na adrese Námestie
Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra
Pavla č. 54, Levoča, IČO 42080312, na účel prevádzkovania dočasnej výstavnej siene
(prezentácia tvorby mladých, začínajúcich umelcov), s celkovou výmerou 40,18 m2 za
nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú
od 01.06.2019 do 30.09.2019, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia
mesta Levoča v platnom znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na
charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na
dočasné užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je prevádzkovanie dočasnej výstavnej siene.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 38
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť prenájom nebytových priestorov, spolu o výmere 30,48 m2,
nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 47, v stavbe s. č. 47, postavenej na
pozemku parc. č. KN-C 31, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) účel nájmu

: obchodné priestory, kancelárske priestory, služby
28

b) minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom
znení
c) doba nájmu
: neurčitá
d) výpovedná lehota
: tri mesiace
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len
„návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý predchádza dňu konania zasadnutia MZ v tom ktorom
mesiaci, podľa schváleného harmonogramu zasadnutí MZ;
f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor –
Nám. Majstra Pavla 47“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č.
dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča;
g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť;
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov len so súhlasom mesta;
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto
oznámi na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na
ktorom bol návrh prijatý;
k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže, ak návrh nespĺňa
podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné.
T: 31.05.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 39
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Darovanie hnuteľného majetku
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 19, ods. 2 a 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení darovanie hnuteľného
majetku Mesta Levoča pre Knižnicu Jána Henkela v Levoči, so sídlom Námestie Majstra
Pavla 58, 054 01 Levoča, IČO: 52116557 od 01.05.2019 v tomto rozsahu:
P.
č.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Druh majetku
Software
Účet – 013
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
Účet – 022
Drobný dlhodobý hmotný
majetok
Účet – 028
Drobný hmotný majetok
Účet – 752
Ostatný majetok
Účet – 753
Drobný nehmotný investičný
majetok
Účet – 755
Knižničný fond
Účet – 754
SPOLU:

Obstarávacia
cena

Zostatková
cena

Obstarávacia
cena

Zostatková
cena

-

-

6 638,88

0,00

-

SPOLU (€)

5 172,23

0,00

-

-

-

963,00

0,00

963,00

5 381,83

0,00

34 617,34

0,00

38 821,58

271,59

0,00

1 908,70

0,00

2 180,29

-

-

140,00

0,00

140,00

40 471,90

0,00

35 002,94

0,00

75 474,84

52 764,20

-

76 626,62

-

129 390,82

5 172,23
6 638,88
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T: 31.07.2019

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 40
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zrušiť Uznesenie č. 21 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 26.04.2018, ktorým bolo schválené darovanie hnuteľného majetku mesta
Levoča, zariadenia knižnice a knižničný fond v celkovej obstarávacej hodnote 129 199,89 eur,
pre subjekt zriadený Prešovským samosprávnym krajom.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Pán Kellner – vyhlasujem, že som v konflikte. V osobnom záujme na veci.
UZNESENIE č. 41
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej
elektronickej komunikačnej siete
Hl. za 3

proti 0

zdr

1 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča MZ schváliť uzavretie dohody o podmienkach vybudovania verejnej
elektronickej komunikačnej siete medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča,
IČO: 329321 a spoločnosťou LEVONET, s. r. o., IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla
38, 054 01 Levoča; spočívajúcej vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej
siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, a to v
súvislosti s realizáciou stavby „Optická sieť FTTH Fraňa Kráľa – Lúčna Levoča“ za týchto
podstatných obsahových podmienok zmluvy o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej
komunikačnej siete:
a) investor vybuduje a umiestni stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH – optického
telekomunikačného vedenia, na vlastné náklady podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie
(DÚR), vypracovanej pre územné konanie a v súlade so situáciou stavby vypracovanou
spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše
– zodpovedným projektantom Ing. Jánom Rovderom a Lukášom Talárom (dátum: 02/2019) na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, a to:
 v lok. ul. M. R. Štefánika, Probstnerova cesta, ul. Fraňa Kráľa na pozemkoch: parc. č. KN-C
1475, KN-C 1075, KN-C 1119/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,
v súlade s výkresom č. 2 cit. projektovej dokumentácie s názvom „Pôdorys – časť A“, dátum:
02/2019;
 v lok. ul. Sadová na pozemkoch: parc. č. KN-E 7105 t. č. zapísanom na liste vlastníctva č.
4376 k. ú. Levoča a KN-C 3266 t. č. zapísanom na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča v súlade
s výkresom č. 3 – cit. projektovej dokumentácie s názvom „Pôdorys – časť B“, dátum:
02/2019 a so zreteľom na požiadavku obsiahnutú v stanovisku mesta zn. OM/1619/7598/2019
zo dňa 28.03.2019 týkajú sa trasy v lok. ul. Sadovej;
b) investor umožní iným podnikom pripokládku ich optického kábla do spoločnej ryhy v trase jeho
stavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok;
c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete
dokončí do 30.09.2019;
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d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne
dotknutých pozemkov vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom záberom
dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného optického kábla
ako aj šírka ochranného pásma optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných
právnych predpisov (t. j. 0,5 m od osi trasy po oboch stranách v celej dĺžke trasy);
e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z celkovej výšky
jednorazovej primeranej náhrady za užívanie stavebne dotknutých pozemkov podľa DÚR
v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na
stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH uvedenej v Zmluve;
f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne
dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby investora na základe skutočnej výmery
pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou podľa porealizačného geodetického
zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;
g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na základe
skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa
porealizačného zamerania stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti, po dokončení stavby
v dohodnutej lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby;
h) investor zrealizuje výstavbu káblovej trasy všade tam, kde je to možné bez zásahu do konštrukcie
pozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku a v dostatočnej hĺbke, aby
nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií;
i) výkopové práce investor zrealizuje tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a zásahy do
pozemkov, resp. do spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru;
j) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky pozemky
dotknuté realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou a výsevom trávnej zmesi;
k) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky spevnené
plochy dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej dĺžke výkopu a šírke
spevnenej plochy;
l) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia na prekopávku
pozemkov.
m) investor v rámci realizácie stavby umiestni na vlastné náklady jednu HDPE rúru v ryhe trasy pre
potreby mesta Levoča;
n) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie záväzku
dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;
o) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti alebo
záväzku zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;
p) právo mesta i investora od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvy druhou zmluvnou
stranou, do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo;

T: 31.12.2019

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 42
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nehnuteľností
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časti parc.
č. KN-C 3056/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou 607 m2 podľa Geodetického zamerania,
vypracovaného geodetom Jánom Buríkom dňa 15.04.2019, pre Gréckokatolícku cirkev,
farnosť Levoča, so sídlom: Potočná 6, 054 01 Levoča, IČO: 31952330, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d) Zásad
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hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a v súlade § 9a, ods. 9,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ realizáciou svojho zámeru pozemok
významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta.
T: 30.06.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

6. Zmena rozpočtu č. 2
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.
Ing. Vilkovský, MBA- otváram diskusiu k zmene rozpočtu č. 2

UZNESENIE č. 43
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2b, 2/c, 2/d
mesta Levoča na rok 2019 podľa predloženého návrhu.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 44
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok 2019
nasledovne:
Účel
Kostol sv. Jakuba
Za sedriou - cesta
Modernizácia zberného dvora
Svetlenie športovej haly spolufinancovanie
TS pojazdná pracovná plošina
TS zdvíhacia nožnicová plošina
VO Kláštorská ul.
Spolu
T: ihneď

schválené
použitie

zmena
č.1

28 700
14 000

zmena
č.2
8 000

36 876

po
zmene
28 700
22 000
36 876

33 322
5 979
19 876

33 322
5 979
19 876
20 000

42 700
56 876
67 177
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

166 753

20 000
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UZNESENIE č. 45
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia dlhodobého úveru.
Účel
Chodník - predmestie
VO Probstnerova cesta
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ
Francisciho
Križovatka ul. Slavkovská
Vodná nádrž Levoča
cyklochodník
Záchytné parkovisko
Spolu
T: ihneď

schválené
použitie
59 800
231 107

zmena
č.1
-22 000

zmena
č.2
-18 800
18 800

120 000

120 000
22 000
97 410
67 143
362 000

22 000
97 410
67 143
362 000
410 907
526 553
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

po
zmene
19 000
249 907

0

937 460

7. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2018, vrátane
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta;
záverečný účet mesta za rok 2018
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
JUDr. Kamenická bližšie vysvetlila.
JUDr. Papcun - celkový výsledok hospodárenia je strata 12 000.- eur.
JUDr. Kamenická-Ale to sú odpisy ku koncu roku sme vracali 30 000 eur, vďaka čomu sa
nám podarilo rekonštruovať podlahu v kongresovej sále Mestského divadla.
JUDr. Papcun - jednotlivé strediská divadlo a pod.? Divadlo je v kladných číslach?
JUDr. Kamenická- v divadle si vieme na seba zarobiť. Kultúra aj divadlo sú zdrojom nášho
príjmu. Galéria je bez vstupného, ale tá nebola stavaná na príjem.
JUDr. Papcun - a kino?
JUDr. Kamenická - Kino je trošku v strate. Do kina by bolo fajn investovať do budúcna.
Chystáme cez audiovizuálny fond opravy sedadiel, zmenu vykurovania, drobné opravy, na
veľké rekonštrukčné práce sme nedostali kapitály.
JUDr. Papcun –ešte ma zaujíma položka Rozpočet - Kultúra, tam je strata - 7 790eur to je čo
za položka?
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JUDr. Kamenická – čo sa týka nákladov na podujatie Tajomná Levoča 2018, tam sú zvýšené
náklady a tie nie sú celkom kryté, dostali sme príspevok od mesta, ktorá nám bola poskytnutá
zo sponzorského, až na konci roka, tú sme celú vrátili a nestihli sme ju vyčerpať. To sa
odzrkadlilo na negatívnej bilancii.
JUDr. Papcun - v podstate tie stratové strediská sa vykrývajú zo ziskových častí?
JUDr. Kamenická – áno
JUDr. Papcun - a tie ziskové časti sú divadlo a..?
JUDr. Kamenická – Nájmy. Dlhodobé a krátkodobé nájmy.
JUDr. Papcun - ďakujem.
Pani Kravecová – ja by som chcela. Takže to kino, aj napriek tomu, že sme vrazili do
digitalizácie neprináša zisky. Bolo by dobré nájomné zmluvy so susediacimi ... Bolo by dobré
aj v rámci Tajomnej Levoče nechať priestor pre lokálne súbory. Aj na Tajomnú Levoču
dávame veľké výdavky cudzím a máme tu súbory, čo by sa rady prišli predviesť a možno za
menej peňazí.Možno by bolo dobré spraviť skúšku. Možno by bol väčší záujem ľudí, ktorí by
prišli sa pozrieť na vlastných, čo vystupujú. Trošku ten kultúrny život rozšíriť pre mládež,
generáciu diskotékovú, aj pre tých v zrelom veku, lebo aspoň na tie tri dni každý sa chce
zabaviť.
Pán Kellner - keď môžem ku kinu- deti chcú popcorn. Moje deti nechcú chodiť do Levoče do
kina, lebo tam nie je popcorn. Ja som sa pýtal, či si nemôžem doniesť vlastný. Keby tam bola
mikrovlnka, že si ho môžem ohriať.
Ing. Vilkovský, MBA – pukalo by to pri filme.
Pán Kellner – tak pri pokladni pri lístkoch. Ja si nemyslím, že sme nejakí výnimoční. Sme
úplne primerní a takisto ako moje deti uvažujú aj Paliho deti, alebo iné deti. Lebo v podstate
cena lístka je taká istá ako plus mínus v Spišskej. Ale ja chodím veľmi rád v Levoči s nimi do
kina, pre mňa je to nostalgia spomienky. Napr. aj keď sa uvažuje nad jeho rekonštrukciou.
Mne to kino vyhovuje. Ja by som tam nechcel nič meniť. Možno natiahnuť nové káble, ale
presne keď si tam sadnem, si spomeniem na Mrázika a všetky tie nezmysly kadejakých
ruských partizánov..a pod.
JUDr. Kamenická – ja som to chcela pri nástupe takto realizovať. Ale kolegovia mi vraveli
a sa odvolávali na predchádzajúce skúsenosti, že tie návrhy neprejdú, lebo nemáme
podnikateľskú činnosť, my nemáme predávať potraviny. Skúšali sme spoluprácu
s podnikateľskými subjektmi, ale sa im to veľmi nevyplatilo, lebo keď tam prišlo 10 ľudí
a predali z toho 3 popcorny, tak nikto nebol ochotný to dlhodobo realizovať. Ale budeme
niečo vymýšľať.
Pán Kellner – my sme schopní si priniesť vlastný. Len mikrovlnku potrebujeme.
JUDr. Papcun – technicky vzaté v obchodných centrách to kino je doplnok. A je paradoxné,
že na tých kinách najviac zarábajú na pridaných službách.
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Pán Kellner – ale hovorím, že to kino mne vyhovuje. Presne tak si predstavujem Levočské
kino ako je.
Pani Kravecová – chýba stály kultúrny priestor na vystúpenia, nejaké hľadisko vonkajšie,
okrem stánku v parku, niečo sa nerozmýšľa o nejakej pohyblivej, možno máme schopných
remeselníkov, ktorí by boli schopníupraviť prenosné hľadisko.
JUDr. Kamenická – veľmi by sme chceli naozaj, aj pre nás je to prioritou, v ďalších fázach
počas rekonštrukcie námestia pri pomníku SNP by mala byť vydláždená plocha, ta dúfame, že
sa nám to podarí zriadiť. Zatiaľ je na tieto účely altánok v parku. Nie je to najšťastnejšie
riešenie, ale také aké je, využívame.
Pán Lorko –podporím Rada. Ešte predchádzajúca pani riaditeľka, keď sme schvaľovali
digitalizáciu kina, tak som ju prosil, že chceme aj popcorn, ajupomienkové predmety, hlavne
ku detským predstaveniam.
JUDr. Kamenická – občas to mávame. Ak nám to firma dodá.
Pán Lorko – som myslel aj ten popcorn v rámci lístku, či sa nedá nejako predať tak, aby ste
nemuseli podnikateľskú činnosť rozširovať.
Pán Kellner – ja si to predstavujem v sáčku, kúpiš si v Bille, mikrovlnka a v pohode ešte aj
nejaké euro na upratovanie prispejem.
Pán Čurilla- ohľadom galérie- v rozboroch sú všetky čísla z galérie? Sú niektoré náklady
súvisiace s galériou hradené z iných stredísk? Ku galérii tam je problém ekonomický, galéria
bola schválené v zastupiteľstve, ale nie je možnosť valorizácie, alebo zvyšovania nákladov
zatiaľ. Aj v najbližších rokoch to bude obmedzené. Ten priestor, z odd. financií kolega
potvrdí, že aj pri úprave rozpočtu keď sme chceli vykryť všetky potreby, že nebol priestor.
JUDr. Kamenická – vznikne problém. Predtým sme mali dotáciu z UPSVR. Budeme sa
musieť zmestiť do rozpočtu aj kvôli nákladom na zamestnankyňu, ktorá k nám prešla, keďže
nechcela prejsť pod regionálnu knižnicu. A musí to byť aj v súlade s galerijným plánom.
Pán Čurilla- musíte sa vtesnať do rozpočtu aj s tou pracovníčkou.
Pán Kellner – keď si pozrieme niektoré výstavy, koľko bolo tam návštevníkov, neviem ani
koľko finančne tá výstava stála, ale muselo sa minúť toľko energie, aby tam došlo 50 ľudí.
Neviem, možnože bola naozaj vysoko odborná a vysoko kvalitná, ale neviem, či sme mesto,
ktoré potrebuje také niečo. Možno by sme sa mohli orientovať na niečo masovejšie, aj keď
menej kvalitnejšie, ale čo pritiahne ľudí.
Ing. Vilkovský, MBA - koľko tam máme miestností?
JUDr. Kamenická – 5 miestností, plus kuchynka a ešte jedna miestnosť, momentálne to
používame ako sklad.
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Ing. Vilkovský, MBA – porozmýšľam, po sviatkoch Vám dám jeden návrh v utorok na
porade. Ja poprosím, aby ten materiál, čo sa týka všetkých stredísk išiel s rovnakou hlavičkou.
Rok 2016, 2017 a rozpočet 2018, skutočnosť 2018.
Pán Lorko –v galérii aké máme teraz otváracie hodiny?
JUDr. Kamenická – v pondelok máme zatvorené, máme v sobotu otvorené a tak na preskočku
raz dopoludnia, raz popoludní.
Pán Lorko – som uvažoval, či by nebolo vhodné mať víkendy otvorené, aj návštevnosť
turistov by bola vyššia. Je tam príplatok pre zamestnancov cez víkend, ale aj tak.
JUDr. Kamenická – mávali sme, teraz máme každú sobotu otvorené. Na požiadanie keď je
dopredu ohlásená skupina, vieme prísť aj mimo otváracích hodín.
UZNESENIE č. 46
K bodu: Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za rok
2018
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska mesta Levoča za rok 2018.
T: ihneď
Z: JUDr. Kamenická

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil.
Pán Kellner – viem, že sa odhásili, teda prestali využívať Tvoje služby obce v levočských
vrchoch - ako sa to premietne do služieb?
Mgr. Miňďaš - riešenie je jednoduché, bol to krok, nakoľko sme nevalorizovali cenu od 2014.
Keď sme to urobili, obce nám dali výpovede. Odľahlo nám. Tieto obce boli pre nás príťažou.
Jedna lokalita bola hore od Ulože až po Brutovce a druhá lokalita Kurimany, Dravce
Bukovinka a Dlhé Stráže. Na jednej časti sme boli ako tak v kladných číslach. V druhej časti
v lete bilancia kladná, v zime záporná. Kedže neakceptovali našu cenu , tak sme sa rozlúčili.
Realizujeme zber biologicky rozložiteľného odpadu. Ten jeden deň, ktorý odpadol, kedy sa
vykonávali obce - utorok, aj to bude málo, na to aby sme zabezpečili bio zber. Pomaly sa
spúšťa do celého mesta. V minulom roku to boli len vybrané lokality. V priebehu prvého
polroku tohto roka, v 7 mesiaci budeme mať pokryté celé mesto. Je to časovo náročný zber.
Pán Kellner - finančne to nebude mať dopad?
Mgr. Miňdaš - bude to mať dopad, budem musieť zvládnuť zber BRO s takým istým
rozpočtom aký som mal. Obce boli v rámci podnikateľskej činnosti. Toto robíme v rámci
hlavnej činnosti. Máme výpadok v rámci podnikateľskej činnosti, odišlo nám parkovné, kde
nám odišlo 70 000 eur. Neostalo nám veľa aktivít, tých, ktoré prinášajú výnos.
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Pani Kravecová – čo sa týka údržby ciest som si všimla že sa opravovali výtlky na
Slavkovskej a pred MŠ Predmestie. Rovno je výtlk pred výstupom detí z MŠ. Toto by bolo
treba si zmapovať, aby to bolo dôsledne opravené. Platí vodná nádrž s projektom čo sme
preberali na poslednom MZ? Určite škoda nádrže aby sa tak znečisťovala. Ďalej čistenie
potoka na Slavkovskej ani jeden krát v roku. Techniky už máte dosť na to, aby bolo. Okrem
zimy sa dal už za tri ročné obdobia vyčistiť. Uvažuje sa o znížení stropu v športovej hale?
V lete je dusno a v zime chladno. A ešte, ľudia sa dosť sťažujú na výšku poplatku odpadu,
ktorý vozia do zberného dvora, že je to drahé.
Mgr. Miňďaš - čo sa týka športovej haly zníženie stropu, je to vážna otázka na projektantov.
Je tam umiestnená vzduchotechnika tesne pod stropom. Zima v športovej hale, v extrémne
chladných mesiacoch, keď boli teploty pod -20, bolo 15° ráno na nultej hodine. Nevieme to
ovplyvniť. Počas iných mesiacov to tak nie je. Neviem, či je rentabilné konštrukčné riešenie.
Je možnosť prekrytia stropy plachtou, ale len kvôli možnosti prevádzkovania akustických
koncertov. Čiže z akustických dôvodov. Nemáme v Levoči priestor, kde by sa dal robiť
koncert s účasťou 800 tisíc ľudí.
Pani Kravecová - lebo nie sú funkčné. Buď ich odstrániť a znížiť strop, lebo akustika tam je
nulová.
Mgr. Miňďaš – bavíme sa o horibilnej sume.
Pán Kellner – narastá množstvo čiernych skládok. Sú miesta, kde chodím pravidelne a narastá
množstvo odpadu. Keď som minule našiel TV hore nad Slovnaftom, tak som sa čudoval, že
kto ho ťahal tak ďaleko, len aby ho tam nechal. Zamýšľam sa nad tým, prečo.
Mgr. Miňďaš – takisto sa zamýšľam. Môže to byť nevedomosťou. Technika sa berie
bezodplatne. Platí sa za stavebný odpad, mesto to má vo VZN. Ťažko o tom polemizovať, či
by to malo byť bezodplatne, alebo nie. Mesto ale za likvidáciu odpadu platí. Mesto má jasne
vo VZN že za drobný stavebný odpad sa platí. Možno ľudia naozaj nemajú vedomosť o tom,
že to nie je žiadna horibilná suma. Pri bežnej prestavbe za 100 kíl zaplatí občan necelé 4 eurá.
Je to ako s miestnymi daňami. Každý sa obháňa koľko platí dane, ale platí možno 15 eur, ale
služby má neúmerné tomuto poplatku. Jednak je to nevedomosťou, ale pre mňa je to
nepochopiteľné, že minie zberný dvor a ide to na Závadu vyniesť a pritom minie Zberný dvor.
JUDr. Papcun – Braňo koľko % komunálneho odpadu sa skládkuje? Platí to, že čím viac
skládkuješ, tým máš väčšie náklady na spracovanie odpadu?
Mgr. Miňďaš – čím je vyšší, tým je vyšší poplatok. V roku 2018 sme skládkovali, t.j. to čo
odnesieme na riadenú skládku na Kudelník. Zmesový komunálny odpad bol 3445 ton. Drobný
stavebný odpad 606 ton a objemný odpad 112 ton. Dokopy nejakých 4100 ton. Pohybuje sa to
na úrovni roku 2017. Hoci podiel zhodnotených komunálnych odpadov v roku 2018 značne
narástol oproti roku 2017. Zo zmesových komunálnych odpadov, ktoré sme dokázali vytriediť
to bolo 488 ton a v roku 2018 to bolo 1222 ton. Je posun v tom, že viac sa triedi, viac sa
zhodnotí odpadu, ale stále nám neubúda množstvo zmesového komunálneho odpadu. Ktoré
končí v čiernych kontajneroch. Po zavedení BRO do celého mesta podiel zhodnotených
odpadov by mal byť podstatne vyšší (na úrovni 1500 ton) ale malo by sa to odraziť na
množstve zmesového komunálneho odpadu, ktoré by malo klesnúť. Ak sa to nestane tak je
niekde problém.
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JUDr. Papcun – inými slovami keď Ti klesne množstvo zmesového komunálneho odpadu,
tým pádom Ti klesnú náklady? A zároveň, čím viac sa vyseparuje, tým väčší je podiel
z predaja vyseparovaných zložiek? Ten dlhodobý cieľ je tlačiť na čoraz väčšie separovanie ?
Mgr. Miňďaš – rapídne išli hore. Poplatky za skládkovanie šli veľmi hore. Ale nie poplatky
prevádzkovateľa skládky, ale poplatky zákonné. Zákonný poplatok za zmesový komunálny
odpad bol podľa miery triedenia v roku 2018 v sume 5,04 eur a v roku 2019 % podiel
triedenia mesta bol na úrovni 23% a to znamená že sme sa dostali do úrovne, kde platíme za
tonu raz toľko. V roku 2018 napr. za 45 ton zaplatili sme 18 000 eur, a ak by sme
vyprodukovali rovnaké množštvo v tomto roku, zaplatíme raz toľko.
JUDr. Papcun- aké sú ďalšie kroky? ako zabrániť tomuto trendu?
Mgr. Miňďaš – ako naučiť ľudí triediť, neviem. V každom prípade máme najlacnejšiu formu
triedenia, ktorú kto kedy vymyslel. Využívame dlhodobých uchádzačov o zamestnanie na
ktorých dostávame príspevok 95% čiže to vytriedenie finálne je už tá najlacnejšia časť. U nás
problém sú sídliská. Dosiahneme to tak, ak zberné miesta budú uzamykateľné. Ak zmesový
komunálny odpad budú produkovať občania bytového domu. Občania majú priamu kontrolu
nad zbernými nádobami. Každý jeden dom bude zodpovedný za mieru vytriedenia. Ale mesto
Levoča je príliš benevolentné v oblasti odpadov a príliš často zberáme zmesový komunálny
odpad. Raz do týždňa v bytových domoch a dva krát do týždňa na sídliskách. Tým sme
naučili ľudí produkovať obrovské množstvo odpadu. Raz za dva týždne podľa mňa musí
stačiť. Tak to majú aj väčšie mestá, ktoré majú dvojtýždňový interval.
JUDr. Papcun- otázka legislatívy mesta - tá je dostatočná?
Mgr. Miňďaš - ťažko sa mi vyjadruje. VZN o stavebných odpadoch je záležitosť mesta. My
sme zberová spoločnosť, ktorá za ne zodpovedá.
JUDr. Papcun- a je dostatočná?
Mgr. Miňďaš - Či je dostatočná? Všetky VZN, ktoré mesto má mať, sú prijaté. Či sa dajú
kreovať, či zlepšovať? Určite. Vždy sa dajú zlepšovať.
Pani Kravecová - a mestský potok, bude vyčistený?
Mgr. Miňďaš - minulý rok bol vyčistený.
Pán Čurilla – primátor bude zajtra so starostom Starého Saczu a projekt bude finálne
podpísaný. Ale k odpadu. Štatistiky nám aj napriek opatreniam ukazujú nárast netriedeného
odpadu a to je zle. Veľa BRO ide na skládku a to je nelogické. Ja som to odskúšal na jednom
pokuse som to vzdal, lebo vyčistili chodník pri Lidli, bol pokyn, upratali to a žiaľ po pár
dňoch to bolo rovnaké. Technické služby nie sú schopné suplovať kultúru, alebo intelekt
súčasných obyvateľov. A keď som videl, že pri novej IBV nejaký človek sypal smeti, tak
nemám slov.
Ing. Vilkovský, MBA - to je exemplárny prípad, že pri súčasných IBV si niekto spraví
smetisko.
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Pán Čurilla –Technické služby potom na to doplácajú a stojí ich to nemalé prostriedky, aj
úsilie, ža čo im patrí vďaka.
Pani Kravecová – ale my za to nemôžeme, že žijeme v lokalite, kde vieme že je na jednej ulici
problém s jednou rómkou, tak tam nestačí jedna hliadka. Vidím, že tam je zle, tak tam dám
dve služby. A bude upratané od Lidlu až po Poľnú.
Mgr. Miňďaš– pani poslankyňa, dve zamestnankyne sú vyčlenené. Vyčistia to, ale nemôžem
za to, že o druhej je lokalita čistá a potom o 4 je lokalita zase taká, ako bola ráno.
Pani Kravecová – tak nech tam robia na smeny. Doobeda, poobede. My nič nemáme, toto čo
treba pre občana. Musíme to tak urobiť, aby sme boli spokojní.
Ing. Vilkovský, MBA - ale pre akého občana, si treba tu jasne povedať. Takého, čo za hodinu
tam urobí znova neporiadok? Tiež nemôžu Technické služby robiť stopovacieho psa.
Pani Kravecová – tak nie Technické služby, ja nehovorím, že Technické služby sú na vine.
Jednoducho musí byť systém. A zabránim tomu.
Ing. Vilkovský, MBA – veď systém je.
JUDr. Rusnáčiková – ja som vždy deťom hovorila – len hádž, ráno príde matka, pozametá.
Pani Kravecová – ja budem fotiť a Ti posielať, o ktorej a či je upratané.
Pán Lorko – vidím, že vieme pomenovať čo sa deje, ako sa deje, ale využiť modernú
techniku? Možno to chce dať nejakú kameru, alebo fotopascu nasadiť a mestská polícia dolapí
znečisťovateľa pri čine. A kto je z radov prispôsobivejších občanov, tak možno aj
zverejňovať, kto je znečisťovateľ. A ukladanie prísnych trestov. Inak sa nepohneme, treba sa
nám pohnúť. Odkedy som poslanec, nijako neriešime tie stojiská a to je koľko rokov už.
Nijako sa nehýbeme v tomto. Aj stavbári, odpad, ktorý vyprodukujú na zakázke hodia do
kontajnera. A to je oborovský problém. Toto nám zvyšuje tonáž, ktorú vyvážame.
Mgr. Miňďaš – normy jasne hovoria, čo do zberných nádob patriť má. Aj VZN jasne hovorí,
že čo má kto urobiť, sme kultúrne mesto a my musíme mať cez víkend službu, lebo ľudia si
do košov dávajú veľký odpad. Pred obchodmi a fastfoodmi sú plné koše. Ešte keď Pali
hovoril, čo by sa dalo urobiť z odpadom. Je tu dopyt po tom, aby sa urobil poriadok aj
s podnikateľmi v meste Levoča. Každý nový si prihlási stolitrové vrece raz za mesiac.
Samozrejme, že produkuje ďaleko viac.
Pani Kravecová – nemôže si zbúrať pán podnikateľ pri Mäspome plot a hodiť to k pálenici
a už je to tam celé mesiace. Som upozornila náčelníka a nikomu nič nezavadzia.
Ing. Vilkovský, MBA – žiaľ stalo sa aj na námestí, aj pri diaľnici.

UZNESENIE č. 47
K bodu: Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Levoča za rok 2018
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Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Technických služieb
mesta Levoča za rok 2018.
T: ihneď
Z: Mgr. Miňďaš

UZNESENIE č. 48
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 5
proti 0
zdr 0
MR odporúča MZ schváliť záverečný účet Mesta Levoča bez výhrad.
T: ihneď

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 49
K bodu: Záverečný účet mesta
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Levoča za
rok 2018 nasledovne:
Prídel do rezervného fondu
82 000,00 Eur
Tvorba Investičného fondu 156 635,61 Eur
T: ihneď

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

8. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 50
K bodu: Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2018
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
Pán Lorko – a čo bod poslanca Cvoligu?
JUDr. Papcun – budem tlmočiť jeho názor, je uzrozumený s tým, že to pôjde do júnového
zastupiteľstva.
Ing. Vilkovský, MBA – aj tak je nutné najskôr prejsť body k založeniu združenia.
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9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola
08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu a kapitola
08.40 640. – ostatné transfery
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila.
Pán Kellner – som v konflikte záujmov vo veci.
UZNESENIE č. 51
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné
transfery pre šport a telovýchovu
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN
mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu v
zmysle § 14 ods. 1 písmeno A - podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FK 05 Levoča
HK Slovan Levoča
MK Slovenský orol
HK Spiš Indians
Tenis club 92 Levoča
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA
Cyklo Spiš Levoča
XC ski team Levoča

T: 31.05.2019

12 000 €
8 000 €
6 000 €
8 000 €
5 600 €
5 600 €
6 600 €
6 600 €

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 52
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné
transfery
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s §
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport
a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno A- podpora športovej činnosti VZN mesta
Levoča č. 3/2019 pre:
1.
2.
3.
4.
5.

LK Levoča
TJ Štart Levoča
AK Slovan Levoča
TJ Javorinka
OZ Tabata

1 500 €
2 600 €
1 100 €
1 500 €
2 100 €
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6.

CK LEV Levoča

600 €

T: 30.04.2019

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

Pán Lorko- Tabata?
Mgr. Džuganová - to je atletický klub, ale detí. Doložili zoznam detičiek, ktoré tam športujú.

UZNESENIE č. 53
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné
transfery
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s §
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č.3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport
a telovýchovu: a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty, podujatia a podpora
individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 3 /2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Levoča XC Ski team
Levoča XC Ski team
Motokrosový klub Spiš
eRko, Územie Spiš
AK Slovan Levoča
AK Slovan Levoča
KŠK Levoča Poď makať
CK LEV Levoča

250 €
250 €
200 €
150 €
500 €
50 €
200 €
200 €

T: ihneď

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 54
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.40 640. – ostatné
transfery
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s §
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.40 640. – ostatné transfery v zmysle § 10
ods. 1 písmeno A- Podpora projektov a činností VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre:
1.
2.
3.
4.
5.

Slovenský červený kríž územný spolok
HIPOEDU
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Združenie kresťanských seniorov
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

166 €
166 €
166 €
166 €
166 €
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6.

ZO Jednota dôchodcov Slovenska v Levoči

T: 30.04.2019

166 €

Z: Mgr. Džuganová
Mgr. Kučka

Pán Lorko – aké boli požiadavky klubov finančné?
Mgr. Džuganová – väčšinou 200 eur, alebo to nechali otvorené, koľko im dáme. Vyplnili
žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta.

10. Záujmové združenie právnických osôb - Levočské vrchy –
Krúžok, Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom
združení právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok (ako
zakladajúci člen), Schválenie Stanov Záujmového združenia
právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
JUDr. Čechová bližšie vysvetlila.
Ing. Vilkovský, MBA - je to povinná súčasť založenia záujmového združenia, súčasťou toho
sú aj stanovy. Členstvo mesta v tomto záujmovom združení a jeho založenie.
Pán Čurilla – finančná vízia na konci materiálu pred stanovami – to by som prepísal
a navrhujem - finančná vízia na prvý rok existencie ZZPO. Aby nevznikli nejaké nároky, tlak.
Nám to je jasné, len aby naši partneri to nepochopili inak.
Ing. Vilkovský, MBA - tam sa nám motajú dve veci – jedna vec je založenie a a druhá
finančné krytie. Tak to treba aj chápať, členstvo ale aj samotné stanovy. Ja by som nechal
finančné krytie k tomu ďalšiemu bodu. Lebo pri tom ďalšom bode tu máme Nordic Centrum
a tu je tá istá suma.
JUDr. Papcun – schvaľujeme v tomto MZ vôbec finančné krytie?
JUDr. Rusnáčiková – nie, nemáš to ani v rozpočte.
Ing. Vilkovský, MBA - poprosíme z dôvodovej správy túto časť vyňať.
JUDr. Papcun – v časti toho ďalšieho, ten areál treba tie body spojiť, prezentácia toho areálu
sa bude predkladať v rámci tohto bodu , s tým, že 11. bod dotácia pre LNC o nej sa bude
jednať v júni, ale už v rámci zmeny úpravy rozpočtu.
Ing. Vilkovský, MBA – teraz je to duplicitne, čiže pani doktorka, ten bod, posledný odsek
dáme preč z dôvodovej správy a môžme hlasovať, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie návrhy.
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Pani Kravecová – berieme to len na vedomie.
Ing. Vilkovský, MBA – nie odporúča schváliť.

UZNESENIE č. 55
K bodu: Založenie Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť založenieZáujmového združenia právnických osôb Levočské
vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 56
K bodu: Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb
Levočské vrchy – Krúžok
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť členstvo mesta Levoča v Záujmovom združení právnických
osôb Levočské vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 57
K bodu: Schválenie stanov Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy –
Krúžok
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť stanovy Záujmového združenia právnických osôb Levočské
vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

11. Podpora areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej
cyklistiky Levoča Nordic Centrum
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Vilkovský, MBA – je tu materiál, ktorý sa týka podpory areállu bežeckého lyžovania.
Lebo keď to zrátam, je to presne tá istá suma. To je tých 29 800 eur. Požiadavka bola 20 000
mesto.
JUDr. Papcun – ja dávam pozmeňujúci návrh na to, aby sa bod 11.1. stiahol aby sa o ňom
nerokovalo, až v júnovom zastupiteľstve a bod 11.2, aby sa prejednal spolu s bodom 10.
v júnovom zastupiteľstve o založením ZZPO.
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UZNESENIE č. 58
K bodu: Podpora areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča
Nordic Centrum
Hl. za 5
proti 0
zdr
0
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh JUDr. Pavla Papcuna k 11. bodu programu Podpora
areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča Nordic Centrum:
K bodu 11.1. odporúča MZ nehlasovať o tomto návrhu a tento tento návrh stiahnuť s tým, že
do júnového zasadnutia bude pripravený návrh na finančnú účasť mesta v ZZPO Levočské
vrchy – Krúžok.
K bodu 11.2 odporúča MZ prerokovať bod 11.2 v spojení s bodom 10. vznik ZZPO Levočské
vrchy – Krúžok.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

12. Založenie neziskovej organizácie
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
JUDr. Čechová bližšie vysvetlila.
Ing. Vilkovský, MBA – uvediem, že postupujeme v rámci konzultácií úradu splnomocnenca
vlády pre informatizáciu spoločnosti. Takéto n. o. vznikli vo všetkých okresoch v rámci
Akčných plánov rozvoja. Teda aj pre Okres Levoča. Na začiatku musí byť stanovená správna
rada. Mená sú vybodkované. Poverený riaditeľ do výberového konania a revízor. Riaditeľ n.
o. poverený riadením je pani doktorka Babejová. Revízor pán Ing. Štelbacký.
Ing. Vilkovský, MBA – pokiaľ by pán Štelbacký zistil do zasadnutia MZ, že nie je možné,
aby vykonával funkciu audítora aj revízora, budeme musieť hľadať iného revízora. Pokiaľ by
obrat n. o. bol tak vysoký, že nezisková organizácia bude podliehať povinne v zmysle zákona
auditu, tak audit bude musieť vykonávať, pokiaľ bude revízorom pán Štelbacký, nejaký iný
audítor. Do výberového konania bude poverená riadením tejto n. o. doktorka Babejová. Musí
prebehnúť normálne výberové konanie, to zas je v zmysle predpisov akčného plánu. Výbor
pre akčný plán vypíše výberové konanie na riaditeľa tejto n. o. Formálne ale možeme túto n.
o. založiť.
Pani Kravecová – dávam návrh, aby to výberové konanie bolo tak ako robí vyšší územný
celok zverejnené v LIM, kde majú presne aj dátum dokedy záujemcovia sa majú prihlásiť.
Lebo u nás to má len odbor školstva len na stránke mesta a to malé oznámenie v LIM.
Ing. Vilkovský, MBA – to výberové konanie bude robiť Okresný úrad v spolupráci s výborom
pre otázky akčného plánu rozvoja okresu. To nebude uskutočňovať to výberové konanie
mesto Levoča v tomto prípade.
Pán Kellner - finančne je to kryté komplet, či je tam nejaká spoluúčasť?
JUDr. Papcun –ako sa to bude financovať? ako bude hospodáriť?
Ing. Vilkovský, MBA –financovanie je príspevok z akčného plánu z regionálneho príspevku.
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Pán Kellner – bude to postačujúce?
Ing. Vilkovský, MBA – na jedného riaditeľa, na jednu osobu je tam počítaný príspevok, a na
ďalších zamestnancov budeme to musieť riešiť zmenou v rámci akčného plánu. Čiže ten jeden
zamestnanec, de facto riaditeľ je tam poriešený v zmysle akčného plánu. Nepredpokladáme
žiadne výdavky z rozpočtu mesta.
Pán Čurilla – vylučujeme to.
Ing. Vilkovský, MBA – neprichádza do úvahy aby sme z mestských peňazí to financovali.
JUDr. Rusnáčiková – na to tam je akčný plán.
JUDr. Papcun- prečo robí výberové konanie Okresný úrad, keď neziskovú organizáciu
zakladá mesto?
Ing. Vilkovský, MBA – no lebo niekto sa musí chopiť iniciatívy a neziskovú organizáciu som
ja nechcel, aby ju zakladal Okresný úrad. A keď sa nechytíme iniciatívy my, tak to urobí
Spišské Podhradie mesto.
Pán Čurilla – nemôžeme my spraviť výberovku?
Mgr. Kučka – môžeme asi, mohli by sme aj my urobiť.
Pán Čurilla – lebo tam je obava pri tej akčnosti, aby z toho nebol problém.
JUDr. Papcun - kto bude členom tej n. o.?
Mgr. Kučka – to sú mestá a obce v okrese. Oni už zasadali k tomu. Poväčšine starostovia
a primátori.
Pani Kravecová - za mesto kto je členom?
Ing. Vilkovský, MBA – ja som.
JUDr. Papcun- členmi n. o. budú samosprávy, ktoré sa podieľajú na akčnom pláne? sú členmi
organizačného výboru?
Mgr. Kučka – členmi nie – keď mesto zriadi, tak vlastne mesto na základe dohody, alebo na
základe výberového konania mesto alebo rada schváli toho človeka.
Pán Čurilla – rozmýšľam, že prečo výberovku, keď iniciatíva je naša, my založíme neziskovú
organizáciu.
JUDr. Papcun – aká bude vlastne náplň celého toho centra? aké je zákonné krytie tam? čo
bude robiť?
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Ing. Vilkovský, MBA – manažovať akčný plán. Administrovať bude všetky žiadosti čo sa
týka Okresu Levoča. Rozhodnutie už padlo na výbore a niekto musí zobrať na seba, tú
zodpovednosť.
Mgr. Kučka - organizovali to inde a keď sa nechytí mesto ako také, ktoré je líder v tejto
oblasti, tak neviem.
JUDr. Papcun – a ostatné subjekty to budú akceptovať, že mesto Levoča to bude
administrovať?
Ing. Vilkovský, MBA - my to máme odpozorované zo Sabinova, okres Sabinov, Lipany,
jednoducho fungujú takým istým spôsobom. Kežmarok to má, on bol medzi prvými okresmi.
Len on to mal inou formou riešené a trošku ťažkopádne to šlo. Všetci ostatní majú zriadenú n.
o., tak to funguje. V podstate ten riaditeľ, alebo tá n. o. bude mať na starosti všetky žiadosti
o regionálny príspevok, ktoré pôjdu zas cez výbor. Administrovať bude všetky žiadosti, čo sa
týka Okresu Levoča. Pokiaľ výbor odsúhlasí, že mesto si má urobiť samé výberové konanie,
to by bolo najlepšie.
Pán Čurilla – veď to, že kto výberové konanie urobí. Mám obavy.
Ing. Vilkovský, MBA - len čakať už nemôžeme.
Pani Kravecová – nám cudzí bude riaditeľ, keď zvolia cudzieho?
Mgr. Kučka – nebude.
Pani Kravecová – no len to treba dať vedieť ľuďom, lebo potom nevedia. Keď sa chcú
prihlásiť do výberového konania.
JUDr. Papcun – to tým chcem povedať, že pokiaľ Okresný úrad vyberie hocikoho, poslanci
tým nebudú viazaní. Bude to výlučne mestský subjekt.
Ing. Vilkovský, MBA - my máme 24.4. výbor pre otázky zamestnanosti, čiže tam to
prejednáme ešte pred zastupiteľstvom. Aby na MZ už bolo jasné, že kto bude robiť výberové
konanie. Keď je to tak, budem trvať na tom, aby si to mesto samé zorganizovalo.
Mgr. Kučka – je to tak v podstate paradox je v tom, že celá akcia je štátna záležitosť.
Organizovala okresy a tak ďalej. Jasne nám povedali, keď sa nechytí iniciatívy mesto ako
také, tak sa nepohneme nikde. A potom už len taká náhoda, že kto požiada Okresný úrad, tak
oni si to môžu urobiť. Preto my sme vlastne už podnikali tie kroky, že mesto ako také,
prostredníctvom tej inštitúcie by to zriaďovalo.
JUDr. Papcun – dobre, opýtam sa na tomto fóre, aby som sa nemusel pýtať na širšom. Ostatné
subjekty to budú akceptovať, že im mesto bude administrovať ich veci?
Ing. Vilkovský, MBA - tak to bolo dohodnuté. Mesto Sp. Podhradie, Obec Sp. Hrhov,
prednostka Okresného úradu, zástupca UPSVAR a ešte členka, ktorú teraz nevymenujem. Ja
verím, že 24.4. sa nič nezmení. Na druhej strane, keď sa nechytíme iniciatívy my, ako okresné
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mesto, tak kľudne to môže urobiť aj mesto Spišské Podhradie. Niekto musí na seba zobrať na
seba tú zodpovednosť.
Mgr. Kučka – a sú to cudzie peniaze.

UZNESENIE č. 59
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť Zakladaciu listinu o založení neziskovej organizácie Centrum
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.
T: 30.04.2019
Mgr. Kučka

Z: JUDr. Čechová

UZNESENIE č. 60
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť členov správnej rady neziskovej organizácie Centrum
manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.:
1. Ing. Jarmila Lisoňová
2. Mgr. Anna Babicová
3. Mgr. Ľuboš Kamenický

T: 30.04.2019

Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 61
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť riaditeľa neziskovej organizácie Centrum manažmentu
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.: JUDr. Lucia Babejová.
T: 30.04.2019

Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 62
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť revízora neziskovej organizácie Centrum manažmentu
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.: Ing. Ján Štelbacký.
T: 30.04.2019
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 63
K bodu: Založenie neziskovej organizácie
Hl. za 5

proti 0

zdr

0
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MR odporúča MZ schváliť Štatút neziskovej organizácie Centrum manažmentu
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.
T: 30.04.2019
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

Pán Čurilla – aj tak, keď to oznámiš na výbore, že my sme si založili n. o., ktorá bude
schvaľovať ten investičný plán..
JUDr. Papcun – aby nám niekto nepoťukal po čele.
Pán Čurilla – dobre, teraz poviem, že je to hlúposť, ale čakať na prednostku Okresného úradu.
A o chvíľu príde január, príde opätovné zasadnutie vlády a nič. Hanbu máme. Čo nám
premiér povie.
Ing. Vilkovský, MBA – Už regionálne príspevky žiadali jednotlivé obce. V stredu na výbore
sa to má schvaľovať. Ale nikto nič. Samotné obce, to je prvý rok je zaujímavý tým, že každé
mesto, každá obec si má sama žiadať o regionálny príspevok 2019. V roku 2020 už to pôjde
cez výbor. Bude to prejednávať výbor a potom to pôjde na vládu a teraz pôjdu žiadosti priamo
na vládu z miest a obcí. Ale v skutočnosti to bude tak, ja vám garantujem, že toto čo príde na
úrad splnomocnenca Vlády, tak sa vráti na okres a znovu sa pošle na Úrad Vlády.
JUDr. Papcun – legislatívne ten subjekt bude schopný čerpať dotácie na to pracovné miesto
riaditeľa?
Ing. Vilkovský, MBA – tam je priamo. Aj na zriadenie kancelárie, aj na mzdu toho jedného
pracovníka.

13. Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému poriadku
Mestského úradu Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.
Pán Kellner – máme to kryté rozpočtom?
Ing. Vilkovský, MBA – to je len presun v rámci MsÚ.
Pán Čurilla – je tam trošku prekrývanie na matrike, tam je to miesto naviac, do doby odchodu
do dôchodku a to tretie miesto je dočasné. Tiež na zaškolenie pracovníčky.
UZNESENIE č. 64
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu
Levoča
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 03. 2019.
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T: 30. 04. 2019

Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

14. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.
Pán Kellner – je to vydelené na politické strany, či ako je to?
Ing. Lisoňová – Andrea Čajová bola za KDH a teraz to opravujeme.
Pani Kravecová – a to sa môže? hocijako? mala by pokračovať v tom čo bola zvolená.
JUDr. Papcun – bola zvolená za OKS ako za koalíciu.
Ing. Lisoňová – pôvodné znenie uznesenia bolo že bola za koalíciu, a keď berieme striktne to
znenie príslušného ustanovenia ústavného zákonu, tak tam znie že tam má byť nie zástupca
koalície, ale zástupca politickej strany a to jeden.
Pani Kravecová – bola sama a naraz viac je.
Ing. Lisoňová – o jednu je navyše. Absentoval tam zástupca OKS.
Pani Kravecová – boli za KDH, nezávislí a teraz.
Ing. Lisoňová – teraz budú 4 je to v poriadku.

UZNESENIE č. 65
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ vziať na vedomie, že poslankyňa mestského zastupiteľstva MUDr. Jana
Suráková sa s účinnosťou od 21. 02. 2019 vzdala funkcie člena komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 66
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0
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MR odporúča MZ vziať na vedomie, že poslanec mestského zastupiteľstva PaedDr.
Ľubomír Repaský sa s účinnosťou od 28. 02. 2019 vzdal funkcie člena komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 67
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zmeniť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 1/42 zo 06.
decembra 2018 tak, že zvolený predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta – poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Andrea Čajová je
zástupcom politickej strany OKS.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 68
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ zvoliť s účinnosťou od 01. 05. 2019 za člena komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslankyňu Mestského
zastupiteľstva v Levoči MUDr. Janu Surákovú, ktorá je zástupcom politickej strany KDH.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

15. Zmeny v komisii majetkovej
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.
JUDr. Papcun – komisia majetková raz nebola uznášania schopná. Toto ale ako iniciatíva
nevzišla preto, že nie je uznášania schopná, ale skôr, aby bola vytvorená nejaká komisia.
Skontrolovať obsah týchto zmlúv je veľmi náročné. S tým, že už zo strany predkladateľa
padol návrh. To nebude štandardný stav.
UZNESENIE č. 69
K bodu: Zmeny v komisii majetkovej
Hl. za 5

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ doplniť úlohy komisie majetkovej vymedzené (určené) uznesením
Mestského zastupiteľstva v Levoči číslo 1/27 zo 06. decembra 2018 o nasledujúcu úlohu:
vyhodnocovanie návrhov zmlúv doručených mestu Levoča na základe vyhlásených
obchodných verejných súťaží.
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T: 01. 05. 2019

Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

16. Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Lisonová bližšie vysvetlila.
JUDr. Papcun – názov sociálny podnik bol vnímaný ako pracovný názov. Zvážiť iný názov.
Ing. Vilkovský, MBA - Mestský sociálny podnik.
Ing. Lisonová - SPML- Sociálny podnik mesta Levoča s. r. o.
JUDr. Papcun – stanovy sú pripravené totožne ako v Stavebnej Prevádzkárni. Doplnené sú len
o náležitosti potrebné na registráciu ako sociálny podnik.

UZNESENIE č. 70
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúčaMZ schváliť založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča,
s. r. o. (ďalej ako „SPML“), so sídlom Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, v súlade
s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 71
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť majetkovú účasť mesta Levoča v obchodnej spoločnosti
Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o. (ďalej ako „SPML“), so sídlom Probstnerova cesta 9,
054 01 Levoča, vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu 5000 eur, v súlade
s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 72
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K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť Mgr. Tomáša Cirbusa do funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o. (ďalej ako „SPML“), so sídlom
Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

Ing. Vilkovský, MBA- Za členov v dozornej rade nehlasujeme, aby sa poslanci dohodli.
Ing. Lisonová – pán zástupca navrhol Ing. Pitorákovú, Mgr. Kamenického a Mgr.
Drahomireckého.

UZNESENIE č. 73
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta
Levoča, s. r. o.
Hl. za 4

proti 0

zdr 0

MR odporúča MZ schváliť Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti s ručením
obmedzeným „Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o.“ a Stanovy obchodnej spoločnosti
s ručením obmedzeným „Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o.“ podľa priložených návrhov.
T: 01. 05. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

17. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny
a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.
UZNESENIE č. 74
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ zobrať na vedomie:
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky
2018/1 - lokalita Lomnická vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne
spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg.
č. 294).
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu mesta Levoča,
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Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická, podľa § 22 stavebného zákona.
3. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky
2018/1- lokalita Lomnická Okresným úradom v Prešove podľa § 25 stavebného
zákona ( stanovisko OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP1/2019/015553/28736 zo dňa
15.03.2019.
4. K VZN mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická neboli
v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky.
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 75
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán
mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická spracovaný Ing. arch. Dušanom
Hudecom, autorizovaným architektom SKA.
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 76
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ žiadať:
1.zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2018/1-lokalita Lomnická
v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,
2.vyhotoviť o obsahu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita
Lomnická, registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
3.označiť dokumentáciu Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 lokalita Lomnická schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,
4.uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická
v zmysle § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na Stavebnom
úrade v Levoči a na Okresnom úrade v Prešove.
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

18. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita
Lomnická.
UZNESENIE č. 77
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K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 –
lokalita Lomnická
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.
4/2019, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť Územného
plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická, schváleného uznesením
Mestského zastupiteľstva v Levoči č. ......... zo dňa ..........
T: 31.07.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

19. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR.
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.
Pán Kellner – som v konflikte záujmov.
UZNESENIE č. 78
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na
parcele E KN č. 1519 v k ú. Levoča za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí
vlastník pozemku Radoslav Kellner, bytom , formou refundácie skutočne
vynaložených nákladov na obstaranie zmeny územného plánu.
T: 25.04.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

20. Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky
2016 – 2020
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.
JUDr. Papcun - prečo to schvaľujeme až teraz v roku 2019?
Ing. Pitoráková – čakali sme na VÚC, kým schvália svoj program odpadového hospodárstva.
Kým nebol schválený ich, nemohli sme schvaľovať náš.
UZNESENIE č. 79
K bodu: Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020
Hl. za 5

proti 0

zdr

0
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MR odporúča MZ schváliť v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016
- 2020.
T: 31.05.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 80
K bodu: Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ žiadať zverejniť Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na
roky 2016 - 2020.
T: 31.05.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

21. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia
Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“, časť
A uzatvorenej dňa 03.10.2018
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Pitoráková bližšie predstavila.
Ing. Pitoráková - Dodatok k zmluve – Prestavba námestia – ide hlavne o predĺženie termínu
dostavby NMP.
Pán Čurilla - oneskorené objednanie kameňa, pre kladenie žulovej dlažby na námestí. Pre
export žuly z Číny sa dodanie oneskorí. O kvalite nebolo veľa polemiky, nemôžeme meniť po
etapách materiál. Na poslednom kontrolnom dni ked som sa pýtal, ked to bolo pripravené na
mobtovanie svietidiel tak zhotoviteľ povedal, že ich dnes objednal. Podľa mňa toto je nie
dôvod, aby sme im predlžovali termín. Ich požiadavky ja neopodstatnená.
Ing. Vilkovský – posledné stretnutie so Swietelski bolo, že termín dokončenia chodníkov
bude 30.4.2019.
Ing. Pitoráková – akonáhle im predĺžime termín, nemáme nárok na žiadnu zmluvnú pokutu, aj
keď len minimálnu.
JUDr. Papcun - máme aspon nejakú protihodnotu za to, že budeme benevolentní? Keď tomu
dobre rozumiem, tak je to naša dobrá voľa im predĺžiť tento termín.
Pán Čurilla - nie, žiadnu. Brali sme to tak, že keď sa to stalo s chodníkom, dobre, stalo sa.
Ale keď sme zistili, že neobjednali svietidlá, tak to už sme neakceptovali.
Pani Kravecová – do majstrovstiev sveta nebude námestie hotové?
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Ing. Vilkovský - určite nie. Dúfali sme, že aspoň cesta bude ku koncu apríla.
Pán Čurilla - nemáte správy kde sa loď nachádza?
JUDr. Papcun - bude zápcha.
Ing. Vilkovský - kde na mori?
Pán Lorko – zo skúsenosti viem, že keď sa stalo niečo podobné mne tak, podarilo sa mi dosť
značnú sumu s nimi vyjednať.
Ing. Vilkovský - máte možnosť to neschváliť.
Pán Čurilla - ja skôr myslím, že nemáme dôvod to schváliť.

UZNESENIE č. 81
K bodu: Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia Majstra Pavla v
Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“, časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018
Hl. za 0

proti 5

zdr

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča MZ schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia
Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“ časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018.
T: 26.04.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

22. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA
SK, a.s. dňa 10.10.2018 na stavbu „Prístupová komunikácia
IBV Za sedriou v Levoči“
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Pitoráková bližšie predstavila.
Pani Kravecová – máme to na projekcii?
Pán Kellner – mohli by sme mať novú ulicu, nie novú „Za sedriou“, tých už je strašne veľa.
JUDr. Papcun - to myslíte vážne s tým názvom? Arborétum?
Pani Kravecová – nová ulica je tá hore, tam nad tie domy, kde bývajú asi 4-5. A pod nimi sú
tí, ktorí tam bývajú 20 rokov.
Ing. Pitoráková – vysvetlím. Odtiaľto sa robila v našej réžii cesta okolo vodojemu až tu, my
sme odkúpili túto časť pozemku, odtiaľto až po prvú uličnú vpusť. Tam je svah okolo 18%
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prevýšenie, skoro 5 metrov výška, a dopravní inžinieri nás nepustili. Čiže my sme im nerobili
celú cestu, ale len tú časť. Odtiaľto si cestu budú robiť sami, tak ako aj pán Čarnoky.
Ing. Vilkovský, MBA - Koľko to bude stáť?
Ing. Pitoráková – 14 tisíc eur.
UZNESENIE č. 82
K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom
Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. dňa 10.10.2018 na stavbu „Prístupová
komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa
10.10.2018 uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. na stavbu
„Prístupová komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“.
T: 17.04.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

23. VZN mesta č 5/2019, ktorým sa upravuje státie , parkovanie
a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča
počas konania Mariánskej púte v dňoch 06.07.2019 –
07.07.2019
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Pitoráková bližšie predstavila.
UZNESENIE č. 83
K bodu: VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch
06.07. – 07.07. 2019.
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť VZN mesta Levoča č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie,
parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča, počas konania
Mariánskej púte v dňoch 06.07. – 07.07. 2019.
T: 15.05.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 84
K bodu: VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie
motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch
06.07. – 07.07. 2019.
Hl. za 5

proti 0

zdr

0
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MR odporúča MZ zobrať na vedomie, že k VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie,
parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania
Mariánskej púte v dňoch 06.07. – 07.07. 2019, neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne
pripomienky.
T: 15.05.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

24. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – TV Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
Pán Kellner – ešte stále nemám doriešené moje vysielanie. Čiže vysielam zadarmo. Niekto by
sa tým už mal začať seriózne zaoberať.
Mgr. Babicová – zmluva s TV Levoča toto rieši pre mesto, takže to musí riešiť dodávateľ.
Ing. Vilkovský, MBA – poprosím napísať list. V lete minulého roku, to už zhltla história.
Eviduješ nejakú pohľadavku, či nie?
Pán Kellner – zatiaľ nie. Dobre, napíšem znova.
Pán Lorko – v zmluve je valorizácia riešená tak, že musí byť schválená MZ?
Mgr. Babicová – áno, je to tak v zmluve, článok prečítam.

UZNESENIE č. 85
K bodu: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.27109/CR/2011 podľa
predloženého návrhu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

25. Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej
ulici v Levoči, I. etapa
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
JUDr. Papcun – to už je v súlade s projektom rekonštrukcie Kláštorskej ulice?
Mgr. Babicová – áno.
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Pán Kellner – čiže ten projekt, za ktorý som bojoval nám preplatí.
Pán Čurilla – nie to je iniciatíva pána primátora. Bol to nástroj, ako peniaze vrátiť späť do
rozpočtu.
UZNESENIE č. 86
K bodu: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I.
etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa v rámci Výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 87
K bodu: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I.
etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa vo výške 4 934,-EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

26. Projekt: Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy
a tribúny športovej haly
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.

UZNESENIE č. 88
K bodu: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej
haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Modernizácia osvetľovacej sústavy
hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča v zmysle
výzvy na predkladania žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región“ a
v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja v platnom znení.
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T: 26.04.2019

Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 89
K bodu: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej
haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Modernizácia osvetľovacej
sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča vo
výške 33 321,88 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

27. Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
UZNESENIE č. 90
K bodu: Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom
Hl. za 3

proti 0

zdr

2= NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča MZ schváliť predloženie projektu Nákup vozidla s elektrickým pohonom
v rámci výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 pre oblasť: JElektromobilita, činnosť J1-Podpora elektromobility, ktorá bola
vyhlásená
Environmentálnym fondom.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 91
K bodu: Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom= NESCHVÁLENÉ
Hl. za 3

proti 0

zdr

2

MR neodporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Nákup vozidla s elektrickým
pohonom vo výške 25 420,-EUR z celkových rozpočtových nákladov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

28. Projekt: Cykloturistický chodník Levoča IV. Etapa
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
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Pani Kravecová - takže už sa až do Závady dostaneme na bicykli?
Mgr. Babicová – Od dolinského mosta až po biokúpalisko.
UZNESENIE č. 92
K bodu: Projekt – Cykloturistický chodník Levoča IV. etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Cykloturistický chodník Levoča IV.
etapa v zmysle výzvy na predkladania žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2019 „Výzva pre
región“ a v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 93
K bodu: Projekt – Cykloturistický chodník Levoča IV. etapa
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Cykloturistický chodník Levoča
IV. etapa vo výške 197 143,23 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

29. Projekt: Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.

UZNESENIE č. 94
K bodu: Projekt – Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Oprava a modernizácia miestnych
komunikácií v rámci Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9.decembra 2005
č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 95
K bodu: Projekt – Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
Hl. za 5

proti 0

zdr

0
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MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Oprava a modernizácia miestnych
komunikácií vo výške 1500,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

30. Projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ,
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
UZNESENIE č. 96
K bodu: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra
Pavla 48, Levoča
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť predloženie projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti
budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča v zmysle výzvy o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, oblasť L: Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 97
K bodu: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra
Pavla 48, Levoča
Hl. za 4

proti 0

zdr

1

MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti
budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča vo výške 10 526,32 EURz celkových
oprávnených výdavkov projektu.
T: 26.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

31. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné
transfery na kultúru
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
UZNESENIE č. 98
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

rozpočtu

mesta

kapitola

08.2

Ostatné
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Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1400 eur pre Občianske združenie Levočské
Babie Leto, Kláštorská ulica 36 v Levoči na zabezpečenie 12. ročníka festivalu vážnej
hudby – nájom a doprava krídla.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 99
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže, Spoločenstvo Pavol pri kláštore minoritov, Brezová 18/5, Spišská
Nová Ves na zabezpečenie organizovania Živého Betlehema v priestoroch Kláštora minoritov
v Levoči v termíne 25.12.2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 100
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 4000 eur pre Občianske združenie Levočan,
Námestie Majstra Pavla č.48, Levoča za účelom zabezpečenia účasti žiakov ZUŠ na
Medzinárodnom festivale mládeže v Taliansku (Berceto) v termíne júl – august 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 101
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie
Hl. za 5

z

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Rodičovské združenie pri ZŠ
Francisciho 11 Levoči na zabezpečenie osláv 20. výročia Detského folklórneho súboru
Venček s termínom realizácie máj 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
64

UZNESENIE č. 102
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Občianske združenie Krásny Spiš,
Námestie Majstra Pavla č.30, Levoča na tlač knihy „KNIHA POVIEDOK ZO SPIŠA“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 103
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné
transfery na kultúru
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie Spoločnosť na
pomoc osobám s autizmom – Levoča, Kláštorská ulica 24/a, Levoča na zabezpečenie
realizácie akcie AUTVENT 2019 v termíne 1.12.2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 104
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Občianske združenie TJ Javorinka
Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča na zabezpečenie projektu „ Poznávanie prírodných
a kultúrnych hodnôt Levočských vrchov 2019“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 105
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie
Hl. za 5

z

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 350 eur pre Združenie turizmu Levoča,
Kováčová vila 2, 054 01 Levoča na obnovu turistických máp v Závade a pri Kováčovej vile.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 106
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K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200 eur pre Katolícku univerzitu
v Ružomberku, so sídlom Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok na zabezpečenie
realizácie akcie Medzinárodný hudobný festival Musica Sacra v termíne 20.-21.7.2019
v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 107
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Slovenské národné múzeum –
Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla 40, Levoča na zabezpečenie realizácie
projektu „Leutschau / Levoča v rokoch 1918-1919“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 108
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 500 eur pre Občianske združenie Levočan,
Námestie Majstra Pavla č.48, Levoča za účelom zabezpečenia realizácie projektu „Chorus
minor a FS Levočan v aktívnom dianí na národných a medzinárodných fórach“.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 109
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie
Hl. za 5

z

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 300 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 05401 Levoča za účelom zabezpečenia realizácie aktivity
Megapiroh 2019 v termíne júl 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 110
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K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 950 eur pre Občianske združenie Levočský
kreatívny spolok, Námestie Majstra Pavla 2, Levoča za účelom realizácie kreatívnych
dielní, výstav a kultúrnych vystúpení s miestom realizácie Námestie Majstra Pavla č.2
v Levoči.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 111
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru

dotácie

z

Hl. za 5

rozpočtu
proti 0

mesta
zdr

kapitola

08.2

Ostatné

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre Dom Matice Slovenskej, Zimná 68,
Spišská Nová Ves na zabezpečenie realizácie 26. ročníka Šalianskeho Maťka – Súťaž
v prednese slovenskej povesti, termín realizácie január 2019.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
Mgr. Babicová - v nasledujúcich troch uzneseniach sme návrhy formulovali pozitívne, ale
stanovisko predkladateľa na uznesenie bolo negatívne, nakoľko rovnaké akcie usporadúva
Mesto Levoča a navzájom sa krížia.

UZNESENIE č. 112
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru
Hl. za 0

dotácie

z

proti 5

rozpočtu
zdr

mesta

kapitola

08.2

Ostatné

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 054 01 Levoča na projekt/činnosť: Hurá na prázdniny.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 113
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru
Hl. za 0

dotácie

z

proti 5

rozpočtu
zdr

mesta

kapitola

08.2

Ostatné

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 054 01 Levoča na projekt/činnosť: Malý piroh.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
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Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 114
K bodu: Poskytnutie
transfery na kultúru
Hl. za 0

dotácie

z

rozpočtu

proti 5

zdr

mesta

kapitola

08.2

Ostatné

0 = NESCHVÁLENÉ

MR neodporúča primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola
08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 600 eur pre Občianske združenie Pramienok,
Sídlisko pri prameni 1339/6, 054 01 Levoča na projekt/činnosť: Mikuláš.
T: 17.04.2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

32. Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Horbáľ bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 115
K bodu: Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča
Hl. za 5

proti 0

zdr

0

MR odporúča primátorovi mesta schváliť ročnú dotáciu pre DHZ Levoča podľa zmluvy
o poskytnutí dotácie vo výške 834 eur.

T: 30.04.2019

Z: Ing. Horbaľ
Mgr. Kučka

33. Záver
Primátor mesta Levoča poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť. Oboznámil ich s tým,
že 24.4.2019 zasadne Výbor akčného plánu Levočského okresu. Upozornil tiež na blížiace sa
zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 25.04.2019.
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