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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

Z Á P I S N I CA 
 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 25. 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                  
5. zasadnutie MZ v Levoči. Ospravedlnil neúčasť  RNDr. Vladimíra Adamkoviča. 
Konštatoval uznášaniaschopnosť.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – poprosím Vás, bod č. 29 a 30, Správa o hospodárení obchodnej 
spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s. r.o. za rok 2018 a Správa o hospodárení obchodnej 
spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.  za rok 2018, dáme za bod č. 6tak, ako to bolo 
v návrhu v MR za inventarizáciou majetku. Potom bod č. 25, Nákup vozidla s elektrickým 
pohonom dáme preč. Jednak z hľadiska požiadaviek, ktoré vznikli na MR, dotácia bola 
vypísaná len na 10 000 eur. Po včerajšom rokovaní je predpoklad, že v budúcom roku by 
mohla byť dotácia vyššia, preto nemá zmysel tento bod vôbec prerokovávať. Nebudeme sa 
uchádzať o kúpu osobného motorového vozidla na elektrický pohon. Pán doktor Papcun, pani 
doktorka Dzurňáková, dávali ste poslanecké návrhy, ktoré prišli písomne. Prednesiete v rámci 
prejednávaného bodu? Dobre. Z mojej strany  všetko. Má niekto nejaké návrhy na doplnenie 
programu? 
 
JUDr. Murín – pán primátor, poprosím za bod č. 9 doplniť bod programu – zmeny v MR, 
nakoľko je poslanecký návrh, ktorý som dal pred zastupiteľstvom konaným 14.2.2019, ale 
bez hlasovania o tomto bode programu. A prosím zaradiť ako posledný bod programu bodč. 
33 zmeny v rokovacom poriadku MZ. O tomto bode hlasovať. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – čiže bod č. 10 budú zmeny v MR. Máte pripravené aj uznesenie? Bod 
č. 33, dajte mi návrh ešte. Zmeny v rokovacom poriadku MZ. 
 
Ing. Novotný – ešte sa chcem opýtať, ktorý bod presúvame na šieste miesto?  
 
Ing. Vilkovský, MBA – bod č. 6 je Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2018, bod č. 7  
je Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s. r.o. za rok 2018, 
ôsmy bod bude Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.  
za rok 2018, tam je aj Váš poslanecký návrh pán poslanec zakomponovaný v tomto bode.  
 
Ing. Novotný –  a prečo by sme to mali takto posúvať?  
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Ing. Vilkovský, MBA – no dopredu, lebo to bolo v Mestskej rade, na začiatku.O tom budeme 
dávať hlasovať. 
 
Ing. Novotný – čo je problém, že ten bod bude zaradený? S hlasovaním čo je problém, že ten 
bod nebol zaradený na počiatku?  
 
Ing. Vilkovský, MBA – poradie bodov určuje primátor. Vy máte o tom hlasovať.  
 
Ing. Novotný – a neurčoval si to, keď si to zostavoval predtým? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – nechcem sa dožiť toho, že v poobedňajších hodinách pri bode č. 33 tu 
bude 9 poslancov a nebudeme uznášania schopní. Preto to dávam na začiatok.  
 
Pán Lorko – popoludní musím odísť. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – zažil som už aj také situácie, poobede sa rozpŕchnete, máte svoje 
povinnosti, dajme to na začiatok. Môže sa stať, že pri bode 30 nebudeme uznášania schopní 
a nebudeme to prerokovávať. 
 
Ing. Novotný – poprosím pred bodom č.8 prestávku. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pred bodom č. 8 prestávku. Treba to ale hneď povedať. V podstate 
prestávka sa do programu nezaznamenáva, čiže treba po bode 7 povedať, aby som vedel.  
 
Ing. Novotný – aj z toho dôvodu som to chcel takto, aby som vedel, kedy sa približne bude 
rokovať. Dnes nás čaká 7 alebo 8 hodinový  maratón. Aby som to vedel  načasovať, aj 
materiálnu podporu zabezpečiť k tomuto bodu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – o 13:00hod. bude obed. Možno, že dôjdeme po bod č.6.  
 
Pán Čurilla – je tam technický problém, predseda dozornej rady saospravedlnil, musí po 13:00 
hod. odísť. Myslím si že je to opodstatnené. Aby sme to stihli. Počítajme, že tento bod sa 
bude prejednávať medzi 12:00 – 13:00 hod. 
 
Ing. Novotný – predseda ktorej dozornej rady? 
 
Pán Čurilla – Lesy mesta Levoča. 
 
JUDr. Murín – kto je predseda dozornej rady v lesoch? 
 
Pán Lorko – ja som. 
 
JUDr. Murín – lebo nie je taký záznam. Ani vo výpise z obchodného registra.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – pani poslankyne, páni poslanci, obed je medzi 13:00 – 13:30 hod. 
Záleží len na Vás, dokedy tu budeme. 
 
Ing. Novotný – dobre, tak môžeme sa dohodnúť, dajme to ako prvý bod poobede, čo Vy na 
to? 
Pani Kravecová – materská škôlka nula bodov. 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – poďme procedurálne, dajte návrh a poďme o ňom hlasovať. Poďme 
odsúhlasovať postupne. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – kto má poslanecké návrhy ešte ďalšie? K bodom programu. 
 
MUDr. Dzurňáková – dostali ste dôvodovú správu. Navrhujem za bod odpadové 
hospodárstvo vsunúť bod č. 21 k aplikácii hnojív spoločnosťou Tatra Agrolev. 
 
Ing. Novotný – chcem pán primátor, aby sa rokovalo o tom, aby sme zobrali primátorovi 
mesta kompetencie menovať členov dozornej rady mestských podnikov, ako aj konateľov, 
štatutárov. Nevyužívaš túto možnosť, nevyužívaš ju, máš ju, je to v stanovách, tak by som bol 
rád, aby si túto kompetenciu dal MZ.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – s radosťou to urobím, ale v každej spoločnosti platia nejaké stanovy, 
takisto obchodný zákonník, a nejde to upraviť. Ale  môžete o tom hlasovať. Dám o tom 
hlasovať. To je ktorý bod programu, bavíme sa o programe teraz. 
 
JUDr. Papcun – to je právne nereálne.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ktorý bod programu? 
 
Ing. Novotný – posledný. Pred interpaláciami. Aby menovanie členov dozorných rád 
a štatutárov, riaditeľov  podnikov malo v kompetencii zastupiteľstvo mesta a nie primátor. 
Aby sa upravili legislatívne stanovy vo všetkých troch spoločnostiach.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – dobre. Bod 35. Má ešte niekto do programu niečo? 
 
Pán Čurilla – k bodu 33. Tam je rozšírenie školského obvodu mesta Levoče. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – dobre. Ešte niekto? Ideme hlasovať. Po poradí a s doplnením. 
 
JUDr. Papcun - o zmemených bodoch musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov. 
 
JUDr. Murín – o každom bode zmeny programu sa musí hlasovať. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – hlasovací poriadok máme napísaný jasne. Dajme hlasovať an block 
o celom programe, ako bol navrhnutý. A potom poďme hlasovať o jednotlivých poslaneckých 
návrhoch.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – rokovací poriadok hovorí, že najprv sa, pán poslanec, môžem?  
v prvom rade sa hlasuje o návrhu, ktorý Vám bol predložený. Tam je potrebná nadpolovičná 
väčšina prítomných poslancov. Čo sa týka doplnenia bodov programu, musí ich odsúhlasiť 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Čiže prítomných môže byť aj 10, čo sa týka návrhu 
programu a môžu to odsúhlasiť 6, ale čo sa týka dodatkov a doplnkov do programu, musia to 
odsúhlasiť minimálne 10 poslanci z 19. 
 
Ing. Novotný – chcel by som všetkých poslancov upozorniť, aby sa nestalo to, čo na minulom 
zastupiteľstve, už nebudete môcť robiť prestávky pred hlasovaním, rokovací poriadok to 
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neumožňuje. Takže odporúčam, skúste si nájsť medzi sebou nejakú pani Lašákovú, ktorá 
Vám bude ukazovať prsty hore, prsty dole, pred hlasovaním. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pán poslanec, tu nie sme na diskusnej relácii, teraz ideme schvaľovať 
program zastupiteľstva. 
 
Ing. Novotný – lebo boli minule neplatné niektoré hlasovania.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – dobre. Poďme hlasovať o predloženom návrhu programu. 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrh primátora mesta presunúť body č. 29, 30 za bod č. 6 programu. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  11 proti 0   zdr  7 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína:zaradiť za bodom 9 
programu bod č. 10 - zmeny v MR. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  6 proti 1  zdr  11 nehl. -1 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: zmeny 
v rokovacom poriadku MZ zaradiť ako posledný bod programu. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  18 proti 0  zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej:doplniť za bod 
č. 17 Program odpadového hospodárstva mesta Levoča na roky 2016 -2020 ďalší bod 
programu Preverovanie aplikácie hnojív resp. iných látok do pôdy spoločnosťou TATRA-
AGROLEV, s.r.o. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 



5 
 

 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  5 proti 0   zdr  13 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: doplniť pred 
interpelácie v programe: navrhujem, aby bolo primátorovi mesta zmenou stanov odobratá 
kompetencia menovať členov dozorných rád podnikov s účasťou mesta. Rovnako aj 
štatutárov a riaditeľov týchto podnikov. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  18 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením, po zapracovaní schválených zmien. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 2  nehl. -2 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, MUDr. Jana Suráková, 
Mgr. Jaroslav Kramarčík. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  14 proti  0   zdr   2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Ing. Robert Novotný, PaedDr. Ľubomír Repaský. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Kučka – predniesol kontrolu plnenia uznesení z 3. a 4. MZ. 
 
JUDr. Murín – ja sa chcem opýtať na plnenie uznesenia z MZ zo dňa 18.12.2018, ktoré narhla 
pani Kravecová - vysielať živé vysielanie MZ. Dávam poslanecký návrh, zabezpečiť plnenie 
unesenia prostredníctvom externej firmy TV Levoča. A tento nezostrihaný súbor pripojiť na 
web stránku mesta Levoča. Pán Adamkovič má na to firmu, odborných zamestnancov, má na 
to spôsobilú techniku a pod. Nech to on zabezpečuje. 
 
JUDr. Papcun –upozorňujem, že pán doktor Adamkovič má s mestom Levoča uzatvorenú 
zmluvu ktorá nezahŕňa priame prenosy z MZ. Navyše na priame prenosy z MZ sa vzťahuje 
osobitná legislatíva. Vyhovenie takémuto poslaneckému návrhu znamená pristúpenie k zmene 
zmluvy. 
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Ing. Novotný – súhlasím. Stojí to veľa peňazí. Asi 200 eur. A chápem, že ich nemáme v tomto 
meste, po tom všetkom čo sme stvárali 25 rokov. Takže by sme mohli kúpiť 8 mikrofónov, 
kameru. 
 
Pán Koršňák – mikrofón už je kúpený. 
 
JUDr. Murín – chcem sa opýtať pána Papcuna na tú legislatívu, ktorá zakazuje pánovi 
Adamkovičovi nahrať plnohodnotný videozáznam. Nakoľko na stránke mesta ku termínu 
zastupiteľstva je plnohodnotný zvukový záznam. Takže stačilo by vymeniť zvukový záznam 
za video záznam na stránke mesta. Nemyslím, že by s tým bolo veľa roboty a ľudia by mohli 
pozerať, ako sa hlasuje. 
 
Pán Lorko – v minuloti sme takýmto spôsobom prenášali horu k občanom, nesúhlasím s tým, 
aby video bolo zostrihané, sú tam aj prestávky, o to nejde, ale občania si pochvaľovali veľmi, 
že si podľa programu vedia nájsť bod rokovania. V minulosti to pán Adamkovič nahral, 
zostrihal a podľa názvu bodov programu si to občania našli. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ale páni poslanci diskusiu môžete si viesť k tomuto bodu. Pán 
poslanec Murín dal poslanecký návrh. Diskutovať budete potom, keď bude na to čas 
a priestor. Toto už nie je Vaša diskusia vzájomná. 
 
JUDr. Papcun – ide o legislatívu na úrovni zodpovednosti vysielateľa za prezentované 
príspevky. Ja súhlasím s pánom poslancom Novotným, že musí byť v silách mesta zabezpečiť 
dobrý prenos vysielania a zavesiť ho na web stránku. 
 
Ing. Novotný – mám už tip od poslucháčov, už je to dobre počuť, mám feedback od občanov. 
Možno máš na mysli Pali zákon o retransmisii a jeho porušovaní. V tom prípade to môžeme 
uverejniť cez stránku TV Levoča. Ľudia keď nechcú sledovať 8 hodín a čakať, kedy sa to 
objaví, tak môžeme to postrihať, ale dajme to niekde aj komplet celé, okrem prestávok. 
 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  6 proti 4  zdr  8 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: zabezpečiť 
plnenie uznesenia č.2 z 18.12.2018, prostredníctvom kamier a mikrofónu externou firmou TV 
Levoča a zároveň povinnosť takto zaznamenaný nezostrihaný plnohodnotný videozáznam 
pripájať ako súbor na web stránku mesta. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 3. a zo 4. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
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Ing. Vilkovský, MBA – pred bodom Nakladanie s majetkom mesta poprosím pani hlavnú 
kontrolórku, aby ku všetkým bodom, ktoré budú dnes prejednávané Vás oboznámila v zmysle 
zákona s predpismi. 
 
JUDr. Rusnáčiková – vážené pani poslankyne, páni poslanci, upozorňujem Vás na ústavný 
zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, kde v zmysle článku 6, v prípade, ak sa zúčastňujete na rokovaniach o veci, na 
ktorej máte osobný záujem, musíte na to upozorniť pred každým bodom rokovania, 
ustriehnite si to prosím. 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
MUDr. Suráková -  chcem sa opýtať k bodu 4,5,6 - sú tam rozpočtované inžinierske siete, 
ktoré by sa mali realizovať? Peniaze, čo sú uchovávané niekde, aby sa to na to použilo. Koľko 
je tam rozpočtovaných prostriedkov z predaja pozemkov? Viem, že teraz je tam 49 550 eur, aj 
v minulosti sa niečo už predávalo.Ako je na tom mesto, aké má plány? 
 
Mgr. Drahomirecký – ja môžem začať. Oslovili sme všetkých majiteľov pozemkov, ohlásili 
sa 6. V jednom prípade je už nový vlastník zapísaný na liste vlastníctva, to je pán doktor 
Bašista. Tri návrhy na uznesenia máte v dnešnom zastupiteľstve. Jeden majiteľ požiadal o 
nový geometrický plán, zisťoval si, kto by mu to vedel geometricky zamerať. Čiže 
k dnešnému dňu bude príjem z týchto záujemcov číslo 1 až 5. Príjem vo výške 80 275 eur. 
Tieto peniaze mesto plánuje investovať spätne do tejto lokality.  
 
Pán Čurilla – zámer, peniaze sú kumulované, sú viazané, nie sú predmetom úpravy rozpočtu. 
Investičné oddelenie je tam pripravené rokovanie s VSD.VSD začne s budovaním siete 
v najbližšom období. S vodárenskou spoločnosťou je dohodnuté vybudovanie kanalizačných 
prípojok. Mesto má pripravené projektové dokumentácie na dve etapy prístupovej 
komunikácie. Všetky peniaze budú využité na riešenie infraštruktúry danej lokality. 
 
JUDr. Murín – prečo nejdeme hlasovať o každom bode? Nemôžeme predsa an block 
o všetkých majetkových veciach hlasovať. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – nebudeme hlasovať o všetkých veciach. Ale dohodli sme sa na 
predchádzajúcich MZ, že prejdeme celé majetkové veci, každý sa prihlási na diskusiu k tomu 
bodu o ktorom chce diskutovať. 
 
JUDr. Murín – ale hlasuje sa po jednom o každom bode? Áno. 
 
JUDr. Papcun – dávam poslanecký návrh na zmenu navrhovaného uznesenia k bodu 24. 
K dohode o vybudovaní elektronickej komunikačnej siete. Zo sumy 15 eur/m2 záberu na 3 
eurá/m2 záberu. Nepovažujem za správne, aby lokálny provider mal horšie podmienky než 
majú Orange a Telekom. Návrh má návrhová komisia k dispozícii písomne. 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja mám otázku k bodu 7. Máme ideový zámer spoločnosti 
Arprog, ako chce dalej rozvíjať tento areál? 
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Ing. Vilkovský, MBA – v tomto štádiu to je zriadenie zjazdovky pre deti. Obdobie víkendov 
je plne vyťažené,ale medzi pondelkom a piatkom, tam nastáva problém, keď sa využívajú 
poukazy na školské zájazdy. Nie všetci detskí lyžiari sú tak zdatní, aby využívali tú veľkú 
zjazdovku. 
 
Pán Vančura – doplním myšlienku, ktorú povedal pán primátor. Prioritný cieľ je 
komfortnejšia zjazdovka pre deti. Chceme zlepšiť podmienky. Z hľadiska dlhodobého 
neuvažujeme o sedačkovej lanovke, ale chceme vytvoriť priestor pre sánkovanie a pre školu 
chceme urobiť bežiaci pás. Teda pre školu a školskú mládež. 
 
Ing. Novotný – čo sa týka bodu 7 mám návrh, pretože sa mi nepáči štruktúra tej ceny, 
vyťažme najprv drevo, skúsime sa pozrieť, či  nevydolujeme z toho viac a následne to 
predajme. Viem že sa jedná o Vašu firmu, ktorá je patrónom investičných akcií v našom 
meste. Myslím, že viac z toho vyťažíme, keď vyťažíme drevo najprv a potom to predáme. 
 
Ing. Novotný – je ešte aj iná možnosť, aby sme pri hlasovaní to odhlasovali v takejto podobe? 
 
Ing. Vilkovský –  musí to ísť cez poslanecký návrh. Prosím formulovať presne na papier, Ing. 
Novotný chce dať zmenu návrhu na uznesenie. Aby sa nestalo, že ja som to tak nemyslel.  
 
JUDr. Murín – na to máme návrhovú komisiu, aby v zmysle § 10 rokovacieho poriadku 
naformulovala návrh. Možno to tak nebolo zaužívané, ale rokovací poriadok to má. 
 
Ing. Vilkovský –už som to zažil, že návrhy poslancov ktoré dávali ústne sa diametrálne líšili 
od toho, čo bolo predtým povedané. Pre nás nič iné neplatí, len to čo je písomne dané. Inak to 
ani nemôžeme do zápisnice zapísať. 
 
Pán Čurilla – problém predchádzajúcej kúpy boli náklady na vyčistenie lesa. Náklady boli 
vyššie ako predaj dreva. Predtým to Arprog takto požadoval. Určite by Arprog uvítal, aby 
kúpil holý pozemok. Predošlá ponuka zo strany Arprogu nebola prijatá, lebo Aprog to takto 
požadoval.  
 
MUDr. Dzurňáková – chcem sa opýtať riaditeľky MSKS, aký má zámer s prenájmom na tri 
mesiace? Či nemáme využiteľnosť v rámci mesta, či už je to galéria, resp. ZUŠ? 
 
JUDr. Kamenická – výstavy, ktoré prebiehajú v galérii sa nedajú meniť. Výstavy sa cez 
galerijný plán kreujú dva roky dopredu. Pre mladých, ktorí prišli priamo z ulice, aby nemuseli 
prekonávať žiadne prekážky, ani bariéry a mohli začať hneď vystavovať. 
 
MUDr. Dzurňáková –  máte aj prevázkové náklady vyčíslené? 
 
JUDr. Kamenická – nebudú žiadne, alebo nízke, kúriť netreba. Cez deň sa nevieti, a v noci 
bude zatvorené. Otvorenie a zatvorenie budú realizovať brigádnici a dobrovoľníci. 
 
JUDr. Papcun -  sú to lokálni, mladí umelci, ktorí sú absolventmi ZUŠ. Malo by ísť o diela 
streetart umenia, a je to ich aktivita. Požiadali nás o to, že by radi vyšli do priestoru a Mestské 
kultúrne stredisko im vyšlo v ústrety. Je to dobrý projekt. Personálne náklady určite nie sú, 
len elektrina. Umelci sú ochotní dokonca aj preplatiť tieto náklady. Chcú vystavovať, v galérii 
ten priestor nemajú. 
 



9 
 

PaedDr. Repaský – nerozumel som dobre dôvodovej správe, lebo bola písaná všeobecne. 
Pretoprosím v budúcnosti konkretizovať. Z môjho pohľadu si vážim túto aktivitu, lebo 
priestor je nevyužitý, ale v minulosti, za pontifikátu pána Čurillu už bol zverený. Ale tento 
priestor nie je vhodný na to, kvôli vlhkosti. Diela boli poškodené. Navlhli. Spomínate 
začínajúcich umelcov. Zrazu street art, pán doktor Vira. Výborne. Ale na čo máme potom 
galériu? Veď na to bola zriadená. Pripadá to tak, ako by levočská divadelná spoločnosť, ktorá 
má divadlo, nemohla v nom hrať, ale hrala by napríklad v kine. Ja by som bol za to, aby 
začínajúci umelci mohli viac využívať galériu, aj pre nových, začínajúcich umelcov. 
 
Ing. Novotný – k bodu 7, stále mám pocit, že by sme tým mohli získať určitý bench mark, 
jedná sa približne o rozlohe pol hektára. Zistili by sme, koľko sa vyťažilo, zavolali by sme 
firmy ktoré obchodujú s drevom. Stále mám vnútorný pocit, že by sme vedeli to výhodnejšie 
predať ako toto tu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja mám jeden návrh, dajte poslanecký návrh, nech príde spoločnosť 
xyz, nebudem menovať, vyčistiť ten les a budeme o ňom hlasovať. Taktická poznámka je 
k prejednávanému bodu. Teraz konkrétne je to Mestské kultúrne stredisko.  
 
Mgr. Chalupecká –teraz je tu priestor, ktorý je využívaný ako sklad. Na druhej strane vieme 
bez nejakých investícií pritiahnuť ľudí do mesta. Je to podľa mňa obojstranne výhodné. Nikto 
nič nestratí. Umelci nemajú ambíciu niekoho vytláčať z galérie, nikto nič nestratí, ale  každý 
získa. 
 
Mgr. Čajová – je to ďalšia aktivita, ďalší priestor, pri ktorom sa turisti v sezóne o niečo dlhšie 
môžu udržať v našom meste. Aj turisti aj domáci. Veža, jarmok pod radnicou, atď. 
 
Mgr. Chalupecká- ak chceme vrátiť život do mesta, tak to sú veci ako sa vracia život do 
mesta. Nie nejaký sklad zavretý. 
 
MUDr. Dzurňáková – áno, ale Vy hovoríte, že to bude na dobu určitú.  
 
Mgr. Chalupecká – uvidíme ako sa zadarí. Je to do 30.septembra. V poslednom odseku správy 
sú aj sprievodné akcie. 
 
Pani Kravecová – predaj pozemku v Levočskej doline. Je tu pán Vančo, ktorý má záujem 
stavať prístrešok. Chce odkúpiť ten pozemok.  
 
Pán Vančo - ide mi o ochranu svojho majetku, najmä auta. V zime, keď chcem ísť k lekárovi, 
musím skoro vstať, aby som odhrabal sneh z auta. Mesto to absolútne nevyužije, tak by som 
žiadal láskavo, aby ste schválili ten predaj. Aby som mohol zlegalizovať prístrešok. 
 
JUDr. Murín – k bodu číslo 11. V každom prípade ja som určite za, je tu ten návrh asi druhý, 
alebo tretí krát. Ale nechápem tie rokovania, tie vedenia zastupiteľstva. Na jednej strane 
máme tu občana, Levočana, ktorý si tam postaví nejaký prístrešok, aby mu napr. krúpy 
nepoškodili auto. Keby tam ten prístrešok nebol, tak či tak tie autá tam stoja. To je jedna vec 
a druhá vec, máme tu pána zástupcu, aj firmu Arprog, ktorá s mestom obchoduje už viac ako 
10 rokov a očividne sa im darí. Tam nemáme problém 3/5 väčšinou nie Levočanom predať za 
3742 eur.  Ja osobne ako novozvolený poslanec považujem skúsenosti s firmou Arprog za 
veľmi zlé skúsenosti. Nakoľko v minulosti boli poprevádzané pozemky na doline a teraz sú 
v súkromnom záujme, v osobnom záujme firmy ponúkané na predaj levočanom, ako aj širokej 
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verejnosti na doline za 100 euro/m2, na Strelnici za 80 euro/m2. Tu ideme vlastných ľudí 
pranierovať, do dlhodobého nájmu dať, spätne dva roky vymáhať nájom a neviem čo ešte a tu 
ideme zrazu za symbolickú sumu prevádzať. Zarážajúce na tom je to, že zjazdovka pre deti. Ja 
mám tak isto malé deti, ale aký budeme mať dosah na cenu tých lístkov. Keď to je pre naše 
deti, Levočanov, tak nie každý má na to, platiť 15 euro za celodenný lístok. Skúsme to dať do 
dlhodobého nájmu s tým, že nejaký dosah na to budem mať. Používa sa inštitút práva spätnej 
kúpy. Pýtam sa majetkového oddelenia, právnikov, že koľko krát sa reálne uplatnil? Dovolím 
si tvrdiť, že ani raz. Takéto vedľajšie dojednania, to je akože len tak. Ja určite nepodporím 
tento návrh. Sú tam tri zjazdovky, ktoré majú už v osobnom vlastníctve, tak skúsme to 
dlhodobo prenajať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – nechcem sa zastávať spoločnosti Arprog, naozaj, nechcem sa jej 
zastávať,  ale kým začala u nás s budovaním tohto areálu, mala súhlas MZ. Predchádzajúceho. 
Konkrétne keď sa vrátim k tým prístreškom, pán Vančo nemal súhlas a postavil prístrešky, 
a teraz chce pozemok odkúpiť. To znamená, keď to tak pôjde a Vy to odsúhlasíte, ja nemám 
problém, to podpíšem. Logika veci ale hovorí, ja si najprv postavím dom na cudzom pozemku 
a potom Vás poprosím, aby ste mi predali pozemok pod mojím domom. Bude s tým každý 
súhlasiť? Keď potom sa budem vlastníka pýtať, že najprv si postavím dom a potom sa budem 
vlastníka pýtať, že predajte mi ten pozemok? To ja asi ten rozdiel, medzi tým a tým.  
 
Mgr. Drahomirecký – rokovania boli opakované a boli ponúkané rôzne formy. Poslednou 
našou ponukou pre Vančovcov bolo posunúť ten prístrešok o dva mestre ďalej od cesty. Tá 
cesta je úzka. Dnes možno nikto nechce budovať chodník na Fedorkinom jarku, ale práve 
v budúcnosti chatári, to nikdy človek nevie, kedy tie požiadavky prídu a jednoducho, keď 
predáme pozemok 1,5 -2 m od cesty, si absolútne zablokujeme možnosť do budúcna. Aby 
sme sa nedostali do situácie, že budeme späť kupovať pozemok za100 eur/m2. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – Fedorkin jarok bola chatová osada. Berme to, že máme ďalšiu obytnú 
lokalitu. O rok príde požiadavka že spravte nám tam chodník. Aký je problém, že Vančovci 
budú mať nájomnú zmluvu na pozemok? Veď ho môžu naďalej užívať. 
 
Pán Vančo –z majetku mesta tam boli a nikto nikdy nespomínal chodník, osvetlenie, ani cestu 
ani nič. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – niekedy nie. Fedorkin jarok bola rekreačná oblasť, nie trvalo 
obývaná. 
 
Pán Vančo – je to dostatočne si myslím od cesty. Z oddelenia majetku mesta by nikto nemal 
mať problém. 
 
Pán Čurilla – musím zareagovať, časove sme sa posunuli dosť, a veľa času bolo poukazované 
na transparentnosť a pod. Tento návrh bol prvý príspevok k tomu, že Levočanovi, ktorý chce 
stavať. On sa ozval, ked už postavil. Ale ani v predošlých rokovaniach nebolo inak, riešili 
sme to tak, že prístrešok je jediný problém v tom, že je v  blízkosti cesty. Či už sa bude riešiť 
v budúcnosti, alebo nie. Dlhodobý nájom je možnosť legalizovať tie stavby, aby autá boli 
chránené. Bola snaha vyjsť občanovi v ústrety. Musím zareagovať na Levočskú dolinu, na 
Arprog.  Absolútne nestotožňujem sa, lebo na MZ prezentovať, že niekto predáva pozemky za 
toľko, predáva ich za toľko. Treba dodať, že tá firma postavila na vlastné náklady 
infraštruktúru. Naplnila podmienky. Pozemky, ktorých hodnota v tom čase bola taká aká bola, 
ale oni prevzali zároveň s tou kúpou aj záväzok, že vybudujú cestu na vlastné náklady. 
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Myslím si že to splnili. Čo sa týka tých lístkov, ich hodnoty – ťažko je to. Spochybňovať 
dnešný návrh na detský vlek, myslím si, že problém celého areálu je v tom, že rodičia si 
zaplatia za to, aby tam mohli lyžovať aj tie deti . Je to problém technický, pretože vzniká tam 
nebezpečenstvo pre deti. Firma pristúpila k riešeniu toho problému, ktorý určite nie je 
výnosný. 
 
JUDr. Murín – ja som chcel zareagovať. Hovorím tu, pán primátor, Vy o dome, my 
o prístrešku. Na dom potrebuje človek stavebné povolenie, ak hovoríme o prístrešku na 
štyroch drevených stojkách, treba ohlásenie možno. Ako pán Vančo povedal, štyri metre od 
nejakej cesty  do budúcna, veď máme tu predsa stavebné oddelenie. Ktoré umožní keď niekto 
chce niečo stavať. Vydáva povolenie. Ten prístrešok tam nevidím dôvod, že by ho o dva 
metre nejakým spôsobom posúval. Pán zástupca, nedá mi neragovať na tieto veci, lebo už 
teda, keď máme tu človeka, ktorého nejakým spôsobom konzultujeme a neviem čo všetko, tak 
berme na všetkých rovnaký meter. Vy napríklad tiež, máte povolenie z hotela do kongresovaj 
sály, platíte nájom? Syn okresného predsedu, môj bývalý kamarát tak isto. Načierno si postaví 
brusiareň pri štadióne, každý o tom vieme, ale to nikto nerieši a podniká. Vykonáva 
podnikateľskú činnosť. On zarobí na tom prístrešku? Akurát to, že auto si schová. Vy tu 
hovoríte o nejakom Arprogu, že je to fér ponuka cena a Vy tiež máte na Levočskej doline 
pozemok, so synom ste ho kupoval za 100 euro od Arprogu ten pozemok, alebo za koľko ste 
ho kupoval? Miešame jablká s hruškami. Neskáčte, ja som Vám neskákal do reči. Ja osobne 
pána Vanča podporím, pozemok mu predať. Do budúcna keby tam chcel nejaké stavebné 
úpravy, zásahy robiť potrebuje na to povolenie. Má stavebný úrad kompetenciu o tom 
rozhodovať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – nie stavebné zásahy. Stavebné úpravy keď tam do budúcna mesto 
bude chcieť robiť, tak bude sa musieť zmestiť do tých mantinelov, ktoré tam má. 
 
Ing. Novotný – ja by som chcel k tomuto bodu, aby sme neobchádzali všetky možnosti, čo sa 
týka predaja toho pozemku, lebo jednoduchý inštitút vecného bremena vie vyriešiť všetky 
tieto veci na ktoré upozorňuje pán Drahomirecký. Ak v budúcnosti by sme tam potrebovali 
vybudovať nejakú príjazdovú cestu. Potom nech sa páči inštitút vecného bremena. My vieme 
do kúpnopredajnej zmluvy pánovi Vančovi tieto veci zadefinovať. Chcem poprosiť pána 
Murína, aby nekritizoval na tejto pôde firmu Arprog. Firma Arprog je dlhodobo patrónom 
našich investičných príležitostí. Pani starostka Fekišoviec, ideš ma teraz. Chcem poprosiť, 
nekritizuje sa.  
 
JUDr. Papcun – ďakujem za slovo. V súvislosti s prístreškom pán Vanča. Tu nejde o to, aby 
sa pán Vančo perzekuoval. V minulosti zo strany mesta mu boli ponúknuté spôsoby ako 
pozemok získať. Nejde o žiadnu perzekúciu, ale o to ako si pán Vančo môže zlegalizovať 
svoju stavbu a mesto nestratí možnosť ako skvalitňovať život obyvateľom Fedorkinho jarku, 
lebo to príde. Ľudia tam začínajú bývať. Budú chcieť do budúcna bývať slušne. Tak sa o túto 
možnosť nepripravme. K Arprogu, ja som celú zimu lyžoval s dcérkou a detská zjazdovka je 
viac než potrebná. 
 
MUDr. Suráková – bod č. 15 rozhľadňa. Dňa 18.12.2018 na MZ sme mali žiadosť Združenia 
turizmu Levoča. Vtedy to bol len zámer. Ten sme schválili. A dnes pozerám, vtedy bolo, že 
MR súhlasí so zámerom realizovať to a dnes nesúhlasíme. Prečo nesúhlasíme? Raz sme im 
dali zelenú a teraz im dávame červenú. Je vôľa, alebo nie je vôľa podporiť tento projekt?  
 
Ing. Vilkovský, MBA –  tým pádom, že počet členov Mestskej rady je taký, aký je. 
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Mgr. Drahomirecký - Hlasovanie v MR dopadlo 3 za, jeden sa zdržal. Napriek tomu, že boli 
traja za. Pozitívne uznesenia z Mestskej rady sú vtedy, ak návrh schváli nadpolovičná väčšina 
všetkých členov, teda 4. 
 
Mgr. Kramarčík – či by sa nedalo posunúť ten prístrešok  na optimálnu úroveň. Ak však do 
budúcna, chce mesto niečo robiť, môže prísť k zádrhelu.  
 
Ing. Pitoráková - Nebola som prichystaná na tento bod, ale k tomu ja to vidím z iného uhla 
pohľadu. Na začiatku rokov 2000 bola schválená urbanistická štúdia, kde bolo zakázané 
takéto prístrešky zhotovovať. Vlastník pozemku mohol mať 300 m2 na chatu a s tým, že 
prístrešky ako altánok, krb a kozub, sedenie môže byť len na tých 300m2. Akékoľvek iné 
drobné stavby v tejto oblasti sú zakázané. Berte ma s rezervou, nebola som pripravená na 
tento bod. 
 
Pán Dunčko – minulý rok sme mali nejaký prístrešok, pán Kamenický. Niečo sme predávali? 
 
Mgr. Drahomirecký – je to chatová oblasť, aj z hľadiska urbanizmu, kde sú zakázané 
oplotenia. Nie je cieľom mať tam chatu na chate. Je tam určitá stavebná uzávera, počet chát je 
tam konečný. Lokalita je zahustená, naplnená na 100%. %.  Práve to nevyužívanie je cieľom. 
Je pravda, že v minulosti dochádzalo ku predajom ak šlo o prístrešky, ktoré boli spojené 
s chatou, alebo pod. Jediný problém v tomto prípade je ten, že je to blízko cesty. Nechceme 
dopadnúť ako na Štúrovej ulici prechádzať z jedného chodníka na jednej strane cesty na 
druhý. 
 
Pán Koršňák – vysvetlím ako sa prihlásiť do diskusie. 
 
Pán Kellner – bod č. 23 napojenie chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin jarok. VSD dáva toto 
napojenie niektorým osobám bezodplatne a títo ľudia si majú sami zriadiť. Jedná sa o šikanu 
obyvateľov a preto dávam poslanecký návrh, aby toto vecné bremeno bolo bezodplatne. 
 
JUDr. Murín – koľko rokov firma funguje a koľko km ciest už postavili. Rozhľadňa bude 
slúžiť aj ako verejná kontrola lesov, krásny výhľad na mesačnú krajinu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pokiaľ ide o rozhľadňu, nehľadajte za tým žiadny problém, nakoľko 
je ich 6 členov, traja boli za a jeden sa zdržal, tak traja nie sú väčšina. 
 
PaedDr. Repaský -  ja som za street artistov, aby nedošlo k dezinformácii. Ja som poukázal na 
iný problém, ktorý by sa mal riešiť.  
 
Ing. Novotný - Ja asi vyštudujem nejaký odbor, ak som doktor, aby som bol doktor. Nech mi 
pani doktorka poradí, aký odbor. 
 
MUDr. Dzurňáková – psychológiu, psychiatriu. Osobnostné poruchy, animózne. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje 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, 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: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na 
Levočskej Doline“, 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, rod. , 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;  



14 
 

- 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; 

- 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. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská 
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/29 – 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. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
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MZ schvaľuje 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 850 m2, 
ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôdas výmerou 18 801m2, k. ú. 
Levoča na podklade Geometrického plánu č. 29/2019, vypracovaného dňa 04.04.2019 
Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 17.04.2019 pod číslom G1-125/19 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. 18 
K bodu:Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská 
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/30 – 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 10.04.2019 pod číslom G1-108/19, 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. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností 

Hl. za 7 proti 0   zdr  11 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Novotného:navrhujem, aby spoločnosť 
Lesy mesta Levoče vyťažili a odpredali drevo a následne bude predmetný pozemok 
odpredaný žiadateľovi.  
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 
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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 
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 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. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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. 
Lesňák, nar. 08.05.1963, trvale bytom ul. Gašpara Haina č. 39, Levoča,v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
zneníz dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa, ktorý je spoluvlastníkom 
nehnuteľnosti v podiele 2/3-iny, za kúpnu cenu 20 eur/m2, ktorá bude uhrádzaná vsplátkach 
po dobu najviac3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 
T: 31.05.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj3/5 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 § 



17 
 

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 stavbous. 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 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. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 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 vplatnom 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 – idem k toľko diskutovanému prístrešku pána Vanča. Sú tam dve 
hlasovania. Ak sa schváli a) o b) sa nebude hlasovať. Pokiaľ sa a) neschváli, bude sa hlasovať 
o b).  
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti 1 zdr 11  nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje predaj 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 
, za kúpnu cenu 20 eur/m2; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že 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 – uznesenie nemusíme rušiť. Nájomný vzťah majú odsúhlasený MZ 
Vančovci už. Ak nezrušíme uznesenie, budeme opäť pána Vanča vyzývať na prenájom toho 
pozemku. 
 
JUDr. Murín – inak bude musieť uviesť pozemok do pôvodného stavu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – Vančovcom bola daná príležitosť vziať prístrešok do nájmu. Ak 
nebudú súhlasiť, musia ten prístrešok odstrániť.  
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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. G1-42/19(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, 
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IČO: 37870475, v celosti.Po zámene sa 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 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 – k bodu č. 14 neprišla žiadna ponuka na odpredaj. 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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: 

- 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 vzťahuv 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 (výstavba turistickej rozhľadne)pozemok 
významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta. 

T: 30.06.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl 0. 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh nájomnej zmluvy Bc. Viktória Tarbajová – VIKINA, J. 
Francisciho 6, 054 01 Levoča, IČO: 45276374, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
nájomnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na prenájom pozemku v k. ú. 
Levoča, v lok. Nad tehelňou časť parcely č. KN-E6146, s výmerou 10 m2, pretože návrh 
nájomnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 26 
z 3. zasadnutia MZ konaného dňa 14.02.2019 a uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

T: 31.05.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Nad tehelňou časť parcely č. KN-
E6146,  s výmerou 10 m2, pre Bc. Viktóriu Tarbajovú – VIKINA, J. Francisciho 6, 054 01 
Levoča, IČO: 45276374, za nájomné vo výške: 492 eur / rok, na dobu neurčitú, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 
Zb. - o majetku obcí v platnom znení, za účelomu miestnenia dočasného predajného stánku na 
predaj potravinárskych výrobkov bez možnosti predaja alkoholických nápojov, ktorý bude so 
zemou pevne spojený. Pevné spojenie sa rozumie pripojenie na inžinierske siete. 

T: 31.05.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 30 
K bodu:Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 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 

UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Darovanie hnuteľného majetku 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 
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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. Druh majetku Obstarávacia 
cena 

Zostatková 
cena 

Obstarávacia 
cena 

Zostatková 
cena 

SPOLU (€) 

1. Software (Účet – 013) - - 5 172,23 0,00 5 172,23 
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí (Účet – 022) 
6 638,88 0,00 - - 6 638,88 

3. Drobný dlhodobý hmotný majetok 
Účet – 028 

- - 963,00 0,00 963,00 

4. Drobný hmotný majetok (Účet – 752) 5 381,83 0,00 34 617,34 0,00 38 821,58 
5. Ostatný majetok (Účet – 753) 271,59 0,00 1 908,70 0,00 2 180,29 
6. Drobný nehmotný investičný majetok 

Účet – 755 
- - 140,00 0,00 140,00 

7. Knižničný fond (Účet – 754) 40 471,90 0,00 35 002,94 0,00 75 474,84 

 SPOLU: 52 764,20 - 76 626,62 - 129 390,82  

 
T: 31.07.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 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, KN-C 1081 

– záhrada s výmerou 1 257 m2 a KN-C 1103 – ostatná plocha s výmerou 774 m2z 
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 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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. KN-C 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 
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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. 34 
K bodu:  Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  13 proti 0 zdr 2  nehl. 1 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera: nahradiť odplatu 15 eur/ 
m2 za „bezodplatne“. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 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:  

- 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, 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 
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Pán Kellner – mám osobný záujem na tejto veci. 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna:MZ schvaľuje uzavretie 
dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnejsiete medzi Mestom 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 a spoločnosťouLEVONET, 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 vovlastníctve mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, a to v 
súvislosti s realizácioustavby „Optická sieť FTTH Fraňa Kráľa – Lúčna Levoča“ za týchto 
podstatných obsahovýchpodmienok 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 RojPexs. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné 
Repaše – zodpovednýmprojektantom Ing. Jánom Rovderom a Lukášom Talárom (dátum: 
02/2019) na pozemkoch vovlastníctve 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 výkresomč. 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 napožiadavku obsiahnutú v stanovisku mesta zn. OM/1619/7598/2019 zo dňa 
28.03.2019 týkajú sa trasyv lok. ul. Sadovej; 
 
b) investor umožní iným podnikom pripokládku ich optického kábla do spoločnej ryhy v trase 
jehostavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok; 
 
c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej 
sietedokončí do 30.09.2019; 
 
d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov vo výške 3,- eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku, pričom 
záberomdotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného 
optického kábla ako ajšírka 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 
výškyjednorazovej primeranej náhrady za užívanie stavebne dotknutých pozemkov podľa 
DÚR vdohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbuoptickej telekomunikačnej siete FTTH uvedenej v Zmluve; 
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f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby investora na základe skutočnej 
výmerypozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou podľa porealizačného 
geodetického zameraniastavby, 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 
základeskutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora podľa 
porealizačnéhozamerania stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti, po dokončení stavby v 
dohodnutej lehotepočítanej odo dňa dokončenia stavby; 
 
h) investor zrealizuje výstavbu káblovej trasy všade tam, kde je to možné bez zásahu do 
konštrukciepozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku a v dostatočnej 
hĺbke, aby nedošlok 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 
pozemkydotknuté 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 
spevnenéplochy dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej dĺžke 
výkopu a šírkespevnenej plochy; 
 
l) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia na 
prekopávkupozemkov; 
 
m) investor v rámci realizácie stavby umiestni na vlastné náklady jednu HDPE rúru v ryhe 
trasy prepotreby mesta Levoča; 
 
n) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie 
záväzkudohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu vo výške 100 eur; 
 
o) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti alebo 
záväzkuzmluvnú 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 

Pán Kellner – mám osobný záujem. 

UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
MZ schvaľuje uzavretie dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 
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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 – 
optickéhotelekomunikačného vedenia, na vlastné náklady podľa dokumentácie pre územné 
rozhodnutie (DÚR),vypracovanej pre územné konanie a v súlade so situáciou stavby 
vypracovanou spoločnosťou RojPexs. 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 vovlastníctve 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 výkresomč. 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 trasyv lok. ul. Sadovej; 

b) investor umožní iným podnikom pripokládku ich optického kábla do spoločnej ryhy v trase 
jehostavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej 
siete dokončí do 30.09.2019; 

d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebnedotknutých pozemkov vo výške 3,- eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku, 
pričom záberomdotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak uložením 
samotného optického kábla ako ajšírka 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 
výškyjednorazovej 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 zameraniastavby, 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; 
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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 nedošlok 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 
pozemkydotknuté 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 
spevnenéplochy dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej dĺžke 
výkopu a šírkespevnenej plochy; 

l) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia na 
prekopávkupozemkov; 

m) investor v rámci realizácie stavby umiestni na vlastné náklady jednu HDPE rúru v ryhe 
trasy prepotreby 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. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ ruší 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. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ ruší 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 
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UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zverenie majetku do správy 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 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 

Ing. Vilkovský, MBA - neprišiel žiaden návrh nájomnej zmluvy na základe uverejnenej 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh. Teda nehlasujeme. 

UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytových priestorov 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 
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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 

 
Mgr. Drahomirecký – tu je potrebné vypísať obchodnú verejnú súťaž. 

 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Nájom nebytového priestoru – schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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  
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 deň 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 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Zmena uznesenia MZ č. 13/3 zo dňa 14.02.2019 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 
31.3.2016, predmetom ktorého budú tieto zmeny: 

Článok IV. Účel nájmu, ods. 1 znie: 

1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Premet nájmu do odplatného užívania za účelom 
usporiadávania stáleho jarmoku, tvorivých dielní, workshopov, eventov, búrz, trhov a výstav 
umelcov i remeselníkov. Miestnosť č. 1.05a časti miestnosti 1.02, 1.04, 1.13, 1.14, 1.06 a 1.16 
o celkovej výmere 49,21 m 2 Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do odplatného užívania na 
účel zriadenia kaviarne, ktorú bude prevádzkovať podnájomník, s ktorým Nájomca uzatvorí 
Zmluvu o podnájme. 

Článok VI. Nájomné a jeho splatnosť ods. 1 a 2 znejú: 

1. Nájomné za Predmet nájmu uvedený v článku III. bod 2 tejto Zmluvy je dohodou 
zmluvných strán určené nasumu 5 634,65 eur (slovom: Päťtisícšesťstotridsaťštyri eur 
a šesťdesiatpäť centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné až za obdobie odo dňa 
prevzatia Predmetu nájmu do užívania. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 469,55 eur (slovom: Štyristošesťdesiatdeväť eur a päťdesiatpäť centy), 
splatných vždy do posledného dňa príslušného mesiaca. 

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

- k zmene účelu užívania stavby vydajú príslušné orgány štátnej správy kladné stanoviská; 
- stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v spôsobe užívania stavby na kaviareň v m. č. 
1.05; 
- podnájomník nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na prípadné zmeny na veci. 
T: 30.04.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 

4. Zmena rozpočtu č. 2 
 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 

Pán Čurilla - dávam poslanecký návrh: presun finančných prostriedkov (rozpočtové 
opratrenie 2/a) z investičnej akcie VO Probstnerova cesta na plynofikáciu Sadovej vo výške 
8000 eur. Navrhujem zmenu použitia dlhodobého úveru a to nasledovne: + 8000 na 
plynofikáciu Sadovej ulice a – 8000 eur VO Probstnerova cesta. 

JUDr. Murín – cesta za Sedriou navýšenie o 8000 eur.  Rád by som si vypočul stavebníka, čo 
sa tam navýšilo. Verejné osvetlenie nenavyšuje rozpočet, ale meníme zdroj krytia. Prečo 
výkopové práce, ktorá podľa memoranda má znášať VSD a nie mesto. 

Ing. Pitoráková- najprv k ulici za Sedriou. Idem po mapu. Mesto Levoča malo realizovať 
svoju časť komunikácie. Táto ulica prepája ulicu, ktorá je bez mena. Až po vodojem, ako má 
opravu pán Budzák v záhradkárskej osade. Toto bola naša akcia, akcia mesta. Problém nastal 
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v tejto križovatke. Je tu veľmi veľké prevýšenie 18 – 20%, čo je v rozpore s normou. Na 
minulom zastupiteľstve ste súhlasili s kúpou kúska pozemku, aby sme vedeli vyriešiť tento 
uzol. Tých 8000 eur je na nový úsek cesty, plus ľudia, ktorí tu sú, majú občianske združenie 
založené, uložili kábel verejného osvetlenia do zeme a nechali len vývody na svetlo, pozdĺž 
komunikácie mestskej. Súhlasili sme s tým, že ak máme robiť koncepčne a vývody sú 
vyvedené zo zeme vonku, je potrebné urobiť stožiar, výzbroj a 6 svetiel. Návrh na úpravu 
rozpočtu, to nie sú práce naviac. Nie sú to práce navýšené na stavbe, ale zväčšil sa rozsah 
stavby. Teda úseky verejného osvetlenia na mestskej komunikácii. Nie na súkromnej IBV. 

Čo sa týka Probstnerovej cesty, kolega presúva a kryje rozpočet na verejné osvetlenie, kolega 
to potreboval kryť niečím. Tento rozpočet je projektový rozpočet. My keď ideme do súťaže 
potrebujeme vedieť predpokladanú hodnotu zákazky. Na základe niečoho určenú. Na základe 
rozpočtu stavby, ktorý určí projektant stavby. Táto stavba neprešla ešte verejným 
obstarávaním. A nebola ešte uzatvorená zmluva s VSD. Momentálne prebiehajú rokovania o 
tom, že položíme sa do ich ryhy, ale nie v celej dĺžke cesty. Možno 80 – 90 %, ale to vzíde po 
rokovaní s VSD. Nemáme istotu, rokujeme. 

JUDr. Murín –memorandum, aj tá zmluva, sú neučinné? 

Ing. Pitoráková – je účinné. Zatiaľ stále bolo účinné. Istotu zatiaľ nemáme. Rokujeme. 
Veríme, že budeme mať. Pri podpise zmluvy budeme vedieť viac. 

Ing. Novotný – vysvetlite mi pri Sadovej ulici, ako došlo k tomu, že sa s týmto nepočítalo? 

Ing. Pitoráková – akonáhle sa vzalo 30-40 čísel konštrukcie vozovky dole, zistili sme, že 6 
prípojok vo vlastníctve SPP, resp. vlastníka nehnuteľnosti, sú uložené veľmi vysoko, majú 
nedostatočné krytie. Nemôžeme tam pustiť vibračný valec. SPP priznal chybu. Mohol by to 
odstrániť, ale časovo je to na dlhé lakte. Budeme to takto žiadať. Nemôžeme čakať kým 
vyrokujeme niečo. Bránia sa plynári, mali sme 3 rokovania. Hovoríme o sume 6000 eur. To 
isté bolo s vodou. Vodárne pristúpili na to, že na vlastné náklady vodovod aj prípojky 
zrealizujú sami. Slovak Telekom tiež na vlastné náklady to preložil. SPP keďže majú svoje 
šéfstvo v Bratislave a je na dlho to vyrokovať, vzhľadom na Mariánsku púť a zmluvu, ktorú 
máme s dodávateľom to chceme urýchliť a rokovať budeme potom. 

Ing. Novotný – 20 rokov – 30 rokov sa to realizovalo tie prípojky?  

Ing. Vilkovský, MBA – prvá otázka zástupcu SPP, keď prišiel na rokovanie bola, ako sa nám 
podarilo podvíhať tie plynové potrubia a prípojky. Nám sa podarilo podvíhať? Vy ste ich 
nemali zakopané tak, ako majú byť.  

JUDr. Murín -  nejaký stavebný dozor tam nebol? Lebo tu 6000 tam 20 000, to sú veľké 
peniaze. 

Ing. Pitoráková – v rokoch 1994 – 1997 bola odovzdaná do užívania Sadová ulica. 

Ing. Vilkovský, MBA – ja som tiež rád, že sa na to pýtate. Lebo keby som vedel, že tam sú 
prípojky plynové, vodovodné, kanalizácia a všetky tie veci. Ani by som nežiadal od vlády 
peniaze na Sadovú ulicu. Možno na nejakú inú. Ale možno, že by tam boli tie isté problémy.  

 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti  zdr   nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: navrhujem presun 
finančných prostriedkov (rozpočtové opratrenie 2/a) z investičnej akcie VO Probstnerova 



31 
 

cesta na plynofikáciu Sadovej vo výške 8000 eur. Navrhujem zmenu použitia dlhodobého 
úveru a to nasledovne:  
+ 8000 na plynofikáciu Sadovej ulice 
– 8000 eur VO Probstnerova cesta  
T: ihneď                                       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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. 46 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok 2019 nasledovne: 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

po 
zmene 

Kostol sv. Jakuba  28 700     28 700 

Za sedriou - cesta 14 000   8 000 22 000 

Modernizácia zberného dvora   36 876   36 876 

Osvetlenie športovej haly - 
spolufinancovanie 

  
  33 322 33 322 

TS pojazdná pracovná plošina     5 979 5 979 

TS zdvíhacia nožnicová plošina      19 876 19 876 

VO Kláštorská ul.   20 000   20 000 

 Spolu 42 700 56 876 67 177 166 753 
T: ihneď                                       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia dlhodobého úveru. 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

po 
zmene 

Chodník - predmestie 59 800 -22 000 -18 800 19 000 

VO Probstnerova cesta 231 107   18 800 249 907 

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ 
Francisciho 

120 000 
    120 000 

Križovatka ul. Slavkovská   22 000   22 000 

Vodná nádrž Levoča   97 410   97 410 
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cyklochodník   67 143   67 143 

Záchytné parkovisko   362 000   362 000 

 Spolu 410 907 526 553 0 937 460 
 
T: ihneď                                       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ideme k záverečnému účtu mesta. Upozorňujem Vás, že je tu 
prítomný aj nezávislý audítor. 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Štelbacký - správa nezávislého audítora obsahuje 5 hlavných upozornení, kde je vhodné 
prijať opatrenia pri čerpaní rozpočtu.  
 
JUDr. Rusnáčiková -  vážené pani poslankyne, páni poslanci, dostali ste v materiáloch 
stanovisko k spracovaniu záverečnému účtu 2018. Vo vyčerpávajúcej správe hodnotí vedúci 
finančného oddelenia nielen záväzné ukazovatele, ale aj ukazovatele hovoriace o bonite 
mesta. Návrh bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Bol včas 
zverejnený. Účtovná závrieka bola overená nezávislým audítorom. Aj keď sme sa s auditorom 
osobne nestretli, závery máme rovnaké. Prenajímanie majetku. Záväzky voči HPZ. Skryté 
dotácie. Vymáhanie pohľadávok. Tieto veci podrobne popisujem. Vzhľadom na to, že pri 
spracovaní záverečného účtu nedošlo k pochybeniam, odporúčam Vám schváliť návrh 
záverečného účtu bez výhrad.Ešte by som upozornila, že i napriek zmenám vo vedení mesta 
v roku 2018, bola aj v roku 2018 zachovaná kontinuita hospodárenia za roky 2015 - 2018, 
a došlo k viazaniu bežných výdavkov, čiže prebytky hospodárenia sú spôsobené šetrením na 
správe. Ďakujem, z mojej strany všetko. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – mám na začiatok niekoľko otázok. Na strane 11 komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady je tam pokles oproti minulému roku, čo sa stalo. Prečo je taký 
prepad  pohľadávok.  
 
Mgr. Kamenický – na to upozorňuje aj audítor vo svojej správe. Dôvody? Budeme musieť 
ešte vyhodnotiť že prečo je taký pokles. A hlavne u akých subjektov ten pokles nastal. 
 
JUDr. Rusnáčiková - v roku 2016 bola prijatá smernica o vymáhaní pohľadávok. Bolo 
zahájené masívne vymáhanie pohľadávok od roku 2002. Do roku 2016, 2017. Čiže tá 
skutočnosť, ktorá je za predchádzajúce roky je navýšená z dôvodu vymoženia dobytných 
pohľadávok. Preto bol aj zaznamenaný pokles plnení na tomto úseku, lebo už len ten ročný 
predpis tam ostal. Predpis je vyšší tým pádom. Ročný predpis zostal  amálo sa už vymáhajú 
pohľadávky, nedobytné. 
 
PhDr. Mgr.Cvoliga – upozorňujem, že nám mierne rastú pohľadávky. Príjem je väčší ako 
vieme mínať,ale zároveň treba udržať míňanie na uzde. Vieme kde sú slabé štruktúry 
hospodárenia mesta. Nie vždy to dokážeme ovplyvniť. Je to nárast podielových daní. Na to sa 
treba pripraviť. Dlhodobo upozorňujeme výdavkové položky, oblasť školstva, aj ked je to 
citlivá téma v našom meste. Tvorí gro rozpočtu. Prebehla prvá fáza reformy MŠ, očakávala sa 
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druhá fáza, či dôjde k zlučovaniu, lebo máme 6 budov. Potom je otázka ZŠ. Pripravte prosím 
predikciu zápisu detí v rámci mesta. Aký predpoklad bude o 5-7 rokov zapísaných prvákov 
v rámci stratégie mesta.  
 
JUDr. Papcun – nárast pohľadávok nie je zaznamenaný len u TKO ale aj pri dani 
z nehnuteľnosti, predovšetkým daň z pozemkov, daň zo stavieb. Pokial ide o efektivitu 
vymahania pohladávok, na to sa trebazamerať. 
 
Mgr. Kamenický – u kontrol sa prišlo na veci a boli vyrúbené a tam ešte platby neprebehli. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – tí čo užívali, užívali viac, za menej peňazí. 
 
Pani Kravecová – pani Gerčáková tu už nie je a predtým tu bol pán prednosta Kučka- aké je 
napočítavanie finančných prostriedkov teraz na elokované pracovisko MŠ Železničný riadok 
a aký bol v minulosti, lebo počúvam také šumy, že bolo napočítané viac ako je teraz, by som 
poprosila o vyjadrenie. 
 
Mgr. Kučka – celkom som nepochopil otázku. Čo to je napočítavanie?  
 
Pani Kravecová – v minulom školskom roku, aký bol rozpočet na elokované pracoviskoMŠ 
Železničný riadok a aký je teraz. Či je v tom veľký rozdiel, alebo je všetko v súlade. 
 
Mgr. Kučka – no určite je všetko v súlade. Rozpočet bol daný na základe výkonnostných 
ukazovateľov. Bez ohrozenia niektorej z prevádzok. Ušetrený je mínus, ktorý bol schválený 
vo februári pri úprave rozpočtu. Pôvodný rozpočet bol schválený 
s plánovanýmdofinancovávaním MŠ vo výške 147 tisíc eur. Ten sme dali do takého stavu, 
aby mestonebolo zaťažené,ale všetky prevádzkysú bez obmedzenia. 
 
Pani Kravecová – keďže 100 000 eur sme schválili na futbalové šatne a teraz je 110 000  eur 
na futbalové šatne, či sa všetok materiál použil tak, ako bolo naplánované a či prebehli všetky 
kontroly v súlade so stavebným dozorom a stavebným poriadkom. 
 
Mgr. Cirbus – jediný problém, ktorý tam je, že sme pod úrovňou potoka. A bolo plánované 
a hovorili sme aj so stavebným dozorom aj s vedením mesta v tom období, že by bolo vhodné 
budovu podkopať a izolovať. 
 
MUDr. Suráková – keď som bola zvolená za poslankyňu v roku 2014 rezervný fond mesta 
bol 5000 eur. A dnes je 70 000 eur. Dúfam, že nebudú nepredvídané situácie. Je dobre že sa 
pamätá, aby boli peniaze aj v rezerve a nielen sa míňali. 
 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Záverečný účet mesta 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje záverečný účet Mesta Levoča bez výhrad. 
T: ihneď                                       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 



34 
 

UZNESENIE č. 49 
K bodu: Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje použitie prebytkurozpočtového 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 
 

5. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2018 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie. 
T: ihneď                                       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Novotný – chcem sa opýtať, či disponujeme v časti odpadového hospodárstva na TSML 
technológiou na spracovanie plastov a či sa aspoň uchádzame, pretože, podľa môjho názoru, 
by sme mohli dosiahnuť väčší profit, ak by sme spracúvali plast, granulovali ho a pod. Sme 
v tomto zapojení do nejakých výziev? Ak nie, tak ja by som vedel preposlať kalendár týchto 
výziev aby sme efektívnejšie mohli fungovať v rámci odpadového hospodárstva. O chvíľu 
bude výzva kompostáreň. Poprosím, aby sme sa zapojili.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – vývoz alebo skládkovanie stavebného odpadu bol na občiansky 
preukaz. Teraz ale vznikajú čierne skládky. Obyvatelia majú možnosť vyviezť tento odpad 
mimo zberného dvora, pretože skoro každý už vlastní auto. Je pre nich žiaľ ľahšie odviezť 
odpad do lesa a minú pri tom zberný dvor. Likvidácia týchto skládok je však oveľa ťažšia. 
Montujú sa zabezpečovacie zariadenia. Problém sú penumatiky. Čo s tým?Chystáme 
prvomájovú akciu čistiacu z našich lesov. 
 
Ing. Novotný – naše lesy už sú vyčistené. Zber ojazdených pneumatík. Aká je tam politika, sa 
mi dostali podnety od občanov. Sme zapísaní v skupine výbercu, ale nie je umožnené 
občanom doviezť ich na skládku. 
 
Pani Kravecová – je to už pomaly 30 rokov, čo máme halu. A stále zápasí o prenájom ZŠ 
Francisciho, prenájom haly škole. Aby bola platba pre školu nulová. Tento kolotoč zrušiť. 
Dám to aj ako poslanecký návrh.Druhá časť- skládky, ktoré sa robia z materiálu stavebného, 
neviem či je potrebné z mestskej polície podnety, alebo priamo od občanov, že tieto skládky 
sa robia, lebo firma, ktorá zbúra plot, a majiteľ domu vystaví nový a nepovažuje za potrebné 
to upratať pred svojim pozemkom. Sa to kopí. Dve skládky sú pri brehu potoka.O chvíľu 
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nebudeme mať kadiaľ chodiť. Na Slavkovkej ulici poprosím vyčistiť potok, ostala tam kopa 
zeminy, keď kopali internet, bola by som rada, keby bol vyčistený. 
 
Pán Dunčko – zadnú bránu na Futbalovom hrisku, odstrániť obrubníky na atletickej dráhe. 
Mladí chlapci nemajú kde trénovať.By som poprosil, nech sa vyčistí, aby sa tam mohlo 
trénovať.  
 
Ing. Vilkovský, MBA - sme u rozborov hospodárenia Technických služieb. Toto môžete 
riešiť pri rôznom, interpeláciách. Rozbory mesta a rozbory mestských príspevkových 
organizácií sú najdôležitejší dokument. 
 
Mgr. Minďaš - zapájame sa do výziev. Projekt kompostárne bol v roku 2003. Operačný 
program životné prostredie sme sa uchádzali o zlepšenie separácie. Tri krát podané, neboli 
sme úspešní. Nákup techniky, dobudovanie zberných miest. Plastový odpad vo forme 
granulátov, na to pripravení nie sme. Dopyt po plastoch je na minimálnej úrovni. Všetkých 
odberateľov zaujímajú tzv. pet fľaše a ostatné nie. Hlavne triedené komodity- Envypack. 
Sadzba za drobný stavebný odpad. Či ľudia to odvezú k nám, to veľmi ovplyvniť nevieme, 
len zverejňovaním článkov v LIM, v správach. Žijeme všetci v jednom meste a chránime si 
ho. Zákon hovorí, tí čo menia kolesá, sú povinní zobrať pneumatiky aj od toho, čo u neho 
nevymenil koleso. Autoservisy majú zmluvu so spoločnoťou, ktorá ich chodí zbierať. Aj 
mesto Levoča má zmluvu, ale len na tie pneumatiky, čo sa množia ako čierne skládky. 
 
Športová hala, skryté dotácie nemajú byť. Hodina v športovej hale nás niečo stojí, ale akým 
spôsobom peniaze do školského rozpočtu dostanú, to neviem ovplyvniť. Potok sa bude čistiť 
2x tohto roka. Zeminy po prekopávke nemám vedomosť. Obrubníky. Dali sme si vypracovať 
štúdiu. Chceme zmeniť trávnatú plochu na umelú plochu, aby deti mohli trénovať celý rok. 
 
Ing. Novotný – granulovanie by mohlo priniesť výnos. No a k pneumatikám. Konkrétne komu  
môžu tieto pneumatiky odniesť? 
 
Pán Lorko –  chcel by som sa zastať predajcov penumatík, sú limitovaní priestorom. Možno 
by som rozšíril možnosť zberného dvora pneumatiky brať, ale zvýšili by sme pravdepodobne 
poplatky. 
 
JUDr. Rusnáčiková – chcem upozorniť, že aj kontrola z NKÚ upozorňuje na poskytovanie 
skrytých dotácií. Každá škola dostáva prostriedky aj na zabezpečenie prenájmu haly na 
telesnú výchovu. Neodporúčam preto takýto návrh schváliť. 
 
Ing. Štelbacký – mesto upúšťa od skrytých dotácií. Nie sú žiadané. Takýto princíp, ako 
povedala pani kontrolórka platí. 
 
MUDr. Dzurňáková – môže byť symbolická suma napr. za jedno euro? 
 
Ing. Štelbacký – neúmerné plnenia, prípadne plnenia za symbolickú sumu sa môžu považovať 
za dar. Mesto ako také nesmie darovať majetok. Stále to zdôrazňujem. Bezplatné plnenia 
a nielen nájom sú poskytovaním prostriedkov formou darovania a tie nesmú byť. S týmito 
skutočnosťami sa musíme vysporiadať. Zvyknem dať do správy ešte list managementu, kde sa 
týmto veciam venujem podrobnejšie. Nebudem sa o tom opakovane zmieňovať, už musíme to 
vyriešiť.  
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Ing. Vilkovský, MBA – inak povedané neprimerane nízke nájomné, napr. za jedno euro, je 
porušenie rozpočtových pravidiel.  
 
Pani Kravecová –  radšej deti nebudú cvičiť. Na čo sa vyhovára škola, keď je dofinancovaná? 
 
Mgr. Kučka – na tieto hodiny bola škola dofinancovaná. ZŠ Kluberta, ZŠ Haina majú 
telocvičňu vlastnú. ZŠ Francisciho realizuje telesnú výchovu v mestskej športovej hale. Na 
tieto hodiny bola škola dofinancovaná. 100%. Určite deti necvičia nie preto, že by škola 
nebola dofinancovaná. 
 
Ing. Vilkovský, MBA –to, že deti necvičia nie je spôsobené tým, že nemajú peniaze. Riešime 
roky to isté. Necvičia nie preto, že nemajú peniaze. Inak to už neviem povedať. 
 
Pani Kravecová – tak potom poslanecký návrh stiahnem a obrátim sa na školskú inšpekciu. 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Levoča za rok 2018 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Technických služieb 
mesta Levoča za rok 2018. 
T: ihneď  Z: Mgr. Miňďaš 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
JUDr. Kamenická bližšie vysvetlila 
 
JUDr. Rusnáčiková – ja by som chcela upozorniť na vlastné príjmy, ktoré dosiahli za minulé 
roky. 170 000 eur. 2x viac kultúry, 2x viac príjmov. 
 
Pani Kravecová – na Tajomnej Levoči by som privítala viac svojich umelcov. Kostol 
sv.Jakuba je poskytovaný turistom aj počas veľkonočných sviatkov? Bola na návšteve rodina 
z Oravy a chceli si po omši pozrieť kostol a nebolo im to umožnené.  
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za rok 
2018 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
MZ 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 z MZ. 
Mgr. Cirbus bližšie vysvetlil. 
 
MUDr. Suráková – máte dosť práce? Do akého obdobia máte prácu zabezpečenú? Každý kto 
podniká v stavebníctve, tak je v zisku. Mimo mesta. 
 
Mgr. Cirbus -  máme stavebný harmonogram. Nie každý stavbár má sídlo, právne služby, 
bezpečnostné služby, my máme vlastných zamestnancov, oficiálne a nie na živnosť. 
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UZNESENIE č. 53 
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s. r.o. za 

rok 2018 
Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ  berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, 
s. r. o. za rok 2018. 
T: ihneď     
  Z: Mgr. Cirbus 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Prestávka na obed 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje prestávku na obed. 
T: ihneď Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

6. 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.  
 
Pán Čurilla – v mene predsedu dozornej rady pánaLorka. Stanovisko dozornej rady je, že sa 
oboznámili s účtovnou závierkou, s postojom audítora. Dozorná rada odporúčala zobrať na 
vedomie Správu o hospodárení LML. Určite ste postrehli na úvod, že hlas pána riaditeľa je 
taký, na aký nie sme zvyknutí. Máme výročie založenia spoločnosti. 25. rokov. Bojovali sme 
od začiatku so štátom v súdnych sporoch. Doktor Kamenický má na tom veľký podiel. Museli 
sme si obhájiť vlastnícke práva k majetku. Od 1994 roku, od kedy bola majetkovo právne 
naša spoločnosť čistá, hospodárime. Do mesta bolo odvedených necelých 10 miliónov eur. 
Bol som osobne na rokovaní so štátnym tajomníkom a keď sme v Bratislave prezentovali 
našu činnosť, tak spozorneli. Upozornili aj svojho generálneho riaditeľa štátnych lesov. Lebo 
v porovnaní s hospodárením štátnych lesov, tam len ťažia a hospodársky sú v mínuse. Máme 
dnes prerokovať poslanecký návrh Ing. Novotného. Žijeme v právnom štáte, je to zákonná 
povinnosť riešiť cez orgány činné v trestnom konaní. Existuje prezumpcia neviny. Každý má 
právo mať názor, ale mala by existovať určitá úcta. Nie je to jednoduché a nestotožňujem sa 
s tým. Ideme MZ na základe podnetu z trestnej činnosti riešiť po 25.rokochriaditeľa, ktorý, 
každý sme omylní, boli aj problémy, ale dá sa s nimi vysporiadať. 
 
Ing. Novotný – chcel by somsa opýtať pána riaditeľa a konateľa, aký kontrolný nástroj 
uplatňuje náš podnik ako prevenciu proti rozkrádaniu. Od vyťaženia dreva, keď sa zvezie na 
nakládku, aký kontrolný nástroj uplatňuje firma LML pre to, aby sa drevo nestratilo a aby 
prišlo v tom objeme, o ktorom existuje záznam, na miesto určenia. 
 
JUDr. Murín – neberte to pán inžinier osobne, koľko ešte máte rokov do dôchodku?  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ale to nie je hospodárenie mestských lesov. 
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JUDr. Murín –  keď som dobre započul, LML 300 miliónov korún v cashi ste doniesol do 
mestského rozpočtu?V ktorom období? 
 
Ing. Tancár – celej existencie. 
 
JUDr. Murín – ale veď doba cashu sa už aj v Bratislave skončila.300 miliónov korún ste mal 
v cashi, ste doniesol. 
 
Ing. Tancár – zle ste ma rozumeli. V peniazoch som chcel povedať, pardón. V hotovosti. Cez 
účet. Nie nejak, že sme si tu kasovali s vedením.  
 
JUDr. Murín – lebo v cashi ste povedal. Vy ako mestská firma máte viacsmennú prevádzku? 
Na margo toho, čo pán zástupca tu prezentoval. Súhlasím s tým, že pán doktor Kamenický, 
keď neúspešne kandidoval na poslanca v roku 2014, mal v kampani návrh, aby sa rozpočet 
a príjmy z lesov úplne odčlenili od mestského rozpočtu. Už vtedy bol taký názor. Pán 
primátor, naposledy ste mi zobral slovo, lebo asi ste vedel, k čomu to smeruje. Naposledy 
v roku  2016 v novembrovom zastupiteľstve pán Babej bol schválený. Ale v 2011, kedy boli 
podľa obchodného registra zmenení členovia,  nie je záznam kedy pán Lorko a pán Čurilla 
boli menovaní. Vy máte pán primátor právo schvaľovať štatutárov. Ale vyzerá to tak, že sú tu 
nejaké dôvodné podozrenia, tak sa pýtam, či lesníci robia aj nočné smeny, lebo tatry ráno 
o 3:00 hod. nosia drevo, či sú to naši lesníci, či je to naše drevo? Preto sa pýtam na to, či aj 
nočné smeny robia Vaši zamestnanci. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – keď sa chceme baviť o dozorných radách, všetci členovia dozorných 
rád sú odsúhlasovaní a volení MZ. Treba si to pozrieť. V zápisnici z MZ to nie je? Treba si to 
pozrieť, ale neverím tomu, že by boli len tak menovaní. Zástupcovia dozornej rady sú volení 
MZ. 
 
Ing. Novotný - v stanovách je to jasne, že primátor má tú moc priamo vymenovať, členov a 
štatutárov.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – návrh, ktorý tu padol na začiatku, že primátor bude voliť štatutárov, 
bude odvolávať štatutárov. Štatutár je len jeden. Primátor mesta. A keď ja budem vidieť 
v ktorejkoľvek spoločnosti a mi dokážete páni poslanci, že niečo sa rozkradlo,  a doložíte to 
dôkazmi, tak ako primátor mesta som povinný konať. Lebo v opačnom prípade ste povinní na 
mňa dať trestné oznámenie. Také srandy som už zažil, že tu sa rozprávalo, ten kradne, tamten 
kradne, Vilkovský kradne, všetci kradnú. Ale každý, kto to povie, musí to mať podložené 
dôkazmi. To sa netýka len LML, to sa týka Nemocnice, to sa týka Stavebnej prevádzkárne, to 
sa týka mesta. Takže z môjho pohľadu, ak donesiete dôkaz, že niektorý štatutár mestskej 
organizácie, alebo riaditeľ príspevkovej organizácie niečo ukradol, primátor je povinný konať. 
Lebo som inak obviniteľný, z trestného činu, že som nekonal.Čo sa týka dozorných rád, treba 
si pozrieť rok 2011 a som presvedčený o tom, že kým som ja bol primátor, všetci členovia 
dozornej rady sa volili v MZ.  Dokonca ešte aj zástupca mesta v PVS predtým, než sa ním 
stane, musí byť odsúhlasený MZ. Inak PVS ani nedá zápis do obchodného registra. 
 
JUDr. Papcun – ku dozorným radám by som rád zareagoval. Stanovy nie je možné vykladať 
izolovane, ale v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Právomoc menovať a odvolávať 
zástupcov mesta do orgánov mestských spoločností patrí do výlučnej kompetencie MZ. Túto 
kompetenciu na seba ani primátor mesta nemôže prevziať, lebo by to nebolo v súlade so 
zákonom. Vzťah medzi samotným mestom a mestskom spoločnosťou, kde v zmysle 
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obchodného zákonníka, priamo v obchodnej spoločnosti, menuje a odvoláva zástupca 
vlastníka, teda valné zhromaždenie. Zástupca mesta vo valnom zhromaždení je primátor 
mesta. Spôsob kreovania dozorných orgánov, aj štatutárnych orgánov je 2 stupňový. Primátor 
mesta tak ako správne hovoria stanovy, ktoré kopírujú obchodný zákonník, vymenúva alebo 
odvoláva zástupcov po predchádzajúcom schválení v MZ. Tie stanovy vôbec nie sú zlé. Sú 
napísané veľmi presne, len ich treba dať do súvisu so štatútom mesta. A hlavne so zákonom 
o obecnom zriadení. 
 
JUDr. Murín – jasne v stanovách v poslednom znení z októbra 2012 je, že valné 
zhromaždenie rozhodneo v písmene d) vymenovaní , odvolávaní a odmeňovaní predsedov 
dozornej rady, tak už neviem kde mám ďalej hľadať. V archíve zo zasadnutí z MZ z roku 
2011, pozrel som 3 predtým dátumom a tri potom. Nie je tam ani zmienka, že by MZ 
schvaľovalo a odhlasovalo pána Čurillu, alebo pána Lorka, do dozornej rady LML, tak potom 
asi zapisovateľ urobil chybu? 
 
Ing. Novotný – je tam zmienka o odvolaní pána poslanca Babeja Vlada. V 2016. Tam sa vzdal 
pán Komara členstva v dozornej rade a vtedy bol pán Babej schválený za člena dozornej rady. 
 
Ing. Vilkovský –  dáme to preveriť. 
 
Pán Čurilla – ja som bol aj predtým členom dozornej rady, aj pán Lorko. Takže asi v tom bol 
problém. 
 
Ing. Vilkovský – ale dajme slovo pánovi riaditeľovi mestských lesov. 
 
Ing. Tancár – budem reagovať tak, ako som si poznačil. Kontrolný  mechanizmus. To je 
veľmi dôležitá vec. To je proces, nad ktorým by sme potrebovali si sadnúť a vysvetliť. Je 
veľmi podrobne popísaný aj v zápisnici z NKÚ. Rozhodnutie, kde sa má ťažiť a čo sa má 
ťažiť, na to určuje zákon spôsob a kto a akými procesmi má prejsť. Máme vo firme 
odborných lesných hospodárov. U nás túto funkciu zastávajú správcovia. Potom, ako sa urči, 
čo sa má ťažiť, u nás to robia dodávateľské firmy, sa odovzdáva pracovisko. Veď stal sa nám 
aj úraz v minulosti. To sú právne veci, prechádza proces cez tieto podklady. Firme sa zadá 
ťažba, ktorú má robiť v mestských lesoch.Tam sa sleduje drevo. U nás sa vykonávajú 
inventúry mesačne. Aj inventúry popri uzávierke mesačnej. Čiže drevo je merané. Raz jeden 
predstaviteľ mesta sa pozastavil, na dve desatinné miesta na kubík. Ako nelesák reagoval 
takto, mi nechceš povedať, keď sa všeobecne tvrdí, že drevo sa v lese robí od buka do buka. 
Drevo sa meria. V LML aj po tých veľkých kalamitách. Všetko drevo sa meralo individuálne. 
Nepredávali sme drevo bez merania. Zaznačovalo sa na jednotlivých dokumentoch. To 
uvádzalo aj NKÚ. Nie každý to takto má. My to sledujeme cez doklady. Jedna vec sú papiere.  
Vo firme sme vybudovali systém, kto je hmotne zodpovednou osobou za hodnoty vyrobeného 
dreva. V našom prípade sú to lesníci. Tí musia byť niekým riadení, nad nimi je správca. 
Máme oddelenie odbytu, ktoré vykonáva ten odbyt dreva, od nich prichádzajú podklady a 
robia sa mesačné uzávierky. Drevo je vždy online sledované, je merané. Z firmy odchádza 
s platnými dokladmi a sa nám bežne stalo, že polícia kontrolovala, hľadajú ciachu. Všetky 
tieto procesy máme zabezpečené v zmysle zákona. Aj NKÚ konštatovala, že to máme 
v poriadku. To je náš bytostný záujem, aby sme vedeli drevo mať, aj jeho evidenciu pod 
kontrolou. Hodnotím jednu dobrú vec, čo sa stala v novodobých dejinách, my čo sme 
pracovali aj v štátnych lesoch, za bývalého režimu. Keď bol lesník nadriadený robotníkovi, 
vznikal už pri účtovaní mzdy vzťah medzi ním a vykonávateľom práce. Tu je oddelený vzťah. 
Súkromník robí na seba. Lesník robí pre firmu. Čiže už tam by vznikol problém, že sa musia 
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dohodnúť a drevo sa medzi nimi odovzdáva. A to sa robí na tom princípe ako som Vám 
povedal. Okrem toho sa robia ročné inventúry dreva, sa robia komisionálne, a za celú tú éru 
sme nemali taký problém, aby sme inventurovali nejaké manká. 
 
Ing. Novotný – zrezané drevo na nakládke. Akým spôsobom zabezpečujete to, aby sa dostalo 
k tomu predajcovi. Aký kontrolný nástroj používate? 
 
Ing. Tancár – meria sa, na to sú platné tabuľky, ktoré uvádzajú štatistiky.  Uvádzajú kubatúry 
dreva. Každý jeden kus sa individuálne meria. Zaznamená sa do odvozného lístku. Vás skôr 
to zaujíma, pri odchode, to sú odvozné lístky. Lebo predtým sú výrobné lístky, od ťažbárov. 
Tento proces musí sedieť, nesmie byť rozdiel. My keď aj predávame. Sú aj takí obchodní 
partneri, hlavne tí zahraniční. On uznáva objem dreva až na píle. Napr. ako Rakúšania. Oni to 
merajú elektronicky a vznikajú rozdiely, ktoré sa zmluvne ošetrujú tak, že sa prizná. 
 
Ing. Novotný – keď zastavíme auto z lesov, čo by sme mali chcieť vedieť, aby neviezol drevo 
napr. bratrancovi? 
 
Ing. Tancár – veľmi dobrá otázka. Každá fúra dreva má doklad. My si ich evidujeme. Nemôže 
si vymyslieť pracovník, z nás lesákov, že si urobí iný lístok. Firma má vybudovanú 
certifikáciu. Pred dvomi rokmi sme prešli procesom znovu preverovania certifikácie dreva.  
Štát si stráži, aby sa na trh nedostalo nelegálne drevo. V tomto smere máme celý proces tak 
vybudovaný, ale nie sme sami. V podstate každého zaujíma, to aby vedel koľko toho tovaru 
má a v akej kvalite. Leto to nie je len objem, ale aj kvalita je veľmi dôležitá. Aby nám 
netratila sa kvalita predajom pod objemom nižšej hodnoty. 
 
Ing. Novotný – odvozný lístok, keby náhodou sa zatúlal vodič, na nejaké iné miesto určenia 
a bol dohodnutý s polesným, tak takto by ho roztrhajú v  21.storočí, toto je kontrolný 
mechanizmus? Nemôžeme mať takýto systém, že voziť sa môže odvtedy dovtedy a že by sme 
urobili v 21. storočí pre občanov Levoče nejaký taký nástroj na stránke LML, že teraz ide 
auto a elektronicky cez GPS systém, je to veľmi jednoducho vytvoriteľné, že teraz ide auto 
s takou ŠPZ, má naložených30 kubíkov. Ľudia mi nebudúposielať smsky, alebo volať v noci, 
aby nechodili autá smerom na Poľsko. Je možné zaviesť také niečo? 
 
Ing. Tancár – my už dnes, ale aj za celú tú históriu, keď príde zúčtovateľné tlačivo a tie  lístky 
sme vymysleli my, a sú vyhotovené v 4 origináloch a to ide do rúk viacerým subjektom.Ten, 
čo kupuje, ten čo prepravuje, lesník, odbyt a na to sa distribuuje. Samozrejme dnešná doba je 
taká, že sme všetci zavesení na počítačoch. Všetko sa to hneď kladie do počítača. Je to 
evidované. Ja považujem za dobrú vec, lebo to boli veľmi veľké kubíky, že sme vedeli 
v online čase to drevo predať. Minulý rok, ja som to zaregistroval. Každý vo svojom fachu sa 
rozumie. Český premiér Babiš, prvú otázku do Fínska mal, že sa pýtal Fínov na drevo. Čo ako 
robiť. Fíni sú tí, ktorí majú najlepšie hospodárenie čo sa týka lesov. Čiže aj oni majú problém 
s kalamitou a podobne. Na rozdiel od niektorých mestských firiem ja som Vám zdôraznil, 
drevo sa dá merať aj na priestorové metre. To už je taká brutto, hrubšia metóda. My sme do 
toho nikdy nešli. My sme mohli les zrúbať aj za omnoho kratší čas po kalamite von. Ale 
chceli sme ho čo najlepšie zefektívniť. Lesáčina nie je tak vysoko sofistikovaná, že by sme 
mali metódy. K nám sa chodiaradiť kolegovia z Propopula, lebo tiež ťažia. Umenie v našej 
firme je to, že sme minimalizovali náklady. Vie sa to isté drevo predať v tej istej cene 
v zložitejšom nákladovom pomere cez expedičné sklady, ale my sme gro dreva predávali 
z odvozných miest. Nevydávali sme drevo že poznám, nebudm menovať, najali sa v lesnej 
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firme brigádnici, ktorí toto drevo vydávali do predaja obchodnému partnerovi. V mestských 
lesoch sme fungovali vždy tak, že to boli hmotne zodpovedné osoby.  
Na pána doktora Murína chcem reagovať. To prvé Vám poviem, aby sme boli taktní, ale 
medzi štyrmi očami. Ja sa cítim mladý. Nie som žena, že by som nejak s tým šaškoval. Aby 
zase sa niekto neurazil.  Viacsmenná prevádzka. Keď boli veľké kalamity, mali sme predĺžené 
smeny. Veľmi často sme riešili na pracovných poradách a sme to zastavili tak, aby bola 
výroba pod kontrolou. Sme to ale limitovali. V podstate môžem tvrdiť, že máme jednosmennú 
prevádzku. Aj sme v minulosti mali, ale robíme so živnostníkmi. Sú to súkromníci. Nerobia 
ako v úrade presne od pol 7 do pol 3. Ale nerobilo sa za tmy, alebo že by šlo drevo bez 
kontroly. Aj z toho dôvodu sme tie rampy vybudovali. Nič nás nenúti k tomu aby sme mali 
dvojsmennú prevádzku. Odvody do mesta. Ja tu mám tabuľku. Boli roky, keď sme odviedli 
cez 900 000 eur ročne. Ale to bola ťažba. Nikdy sme neťažili zdravé, živé drevo. My sme boli 
pod tlakom kalamity. My lesáci by sme boli radi, keby nám bol les dlhšie vydržal. Došlo by 
nám do penzie. Boli aj také odvody. A v súčasnosti, aj za minulý rok, máte to aj v tabuľke, 
viete tie čísla, koľko sme odviedli. 272 000 eur. Mne vytýkali kolegovia na Slovensku, 
v rokoch keď boli veľké kalamity, že to nie je dobre, že také veľké peniaze odvádzaš. 
Jednoducho primátori, starostovia komunikujú medzi sebou, tú ťarchu našu som možno 
z časti prenášal na iných. Nie každý má rovnaké hospodárenie, nie každý má kalamitu. Na 
Spiši kalamita začala na Slovensku. Ja to viem. Keď som prišiel do Levoče,profesor Stolina, 
mám ten dokument, od vojenských lesov, konštatoval že v akom rozmere je tu kalamita. My 
sme boli v podozrení, že je tu veľká ťažba. Bol tu bývalý primátor z Ružomberka, to je lesník, 
pán Slašťan. Jeho prvá veta: „Na lesákov sa pozerá ako na zlodejov dreva“. Je to veľmi 
nepríjemné pre ten stav. V Levoči sme dokázali veľa peňazí dávať do lesa, do zalesňovania. 
Aj keď pôjdem raz do dôchodku, keď dožijem, a moji kolegovia veľmi dobre vedia, aký som 
bol náročný na robotu, nielen ja, ale aj s kolegami, že ten les naozaj rastie. Zabolí každého 
lesníka ešte aj dneska, keď sa povie, že tam sú holiny. To nie sú holiny, to je plný les, 
obsadený a zalesnený a v našich podmienkach za všetkým je robota ľudí. 
 
JUDr. Murín – musím súhlasiť s Vami pán inžinier, že nie každé mesto na Slovensku má takú 
vymoženosť. Rozlohou máme najväčšie lesy.  Niektoré mestá nemajú vôbec vo vlastníctve 
lesy. A vyžijú. Bez toho, ako vy tu nazývate odvod niekoľko miliónov eur či korún, na účet, 
či v cashi. Trochu som pochodil lesy, aj na Orave a vidím, všade majú vybudované nové 
asfaltové cesty a pod. Otázka znie, keď človek ťaží z nejakej firmy, tak niečo tam musí aj dať.  
Koľko km ciest nových asfaltových ste za 25 rokov pôsobenia Vašej firmy vybudovali 
v našich lesoch? Nových asfaltových ciest. Nie z Okružnej rozdrvený asfalt niekde vysypete. 
Druhá otázka, prečo na internetovej stránke nie sú zverejnené odberateľské faktúry? 
Dodávateľské sú zverejňované, ale odberateľské tam nie sú. Kto, za aké peniaze poľuje, 
kupuje drevo, atď. Nie sú tam žiadne konkrétne mená ani sumy. Bol by som Vás poprosil aj 
v rámci nejakej transparentnejšej kontroly zo strany nás vlastníkov, lebo my všetci Levočania 
sme vlastníci našich lesov. Aby to tam bolo zverejňované.  
 
Ing. Novotný – pán riaditeľ, ja by som sa ešte chcel opýtať, čo sa týka príjmov. Neviem či to 
je príjem lesov, alebo mesta, tie výnosy z poľovania. Koľko zhruba ročne z tých 3700 
hektárov to je? 
 
Ing. Tancár – cesty. Nie že Vás chcem prerobiť. Ja som prišiel sem ako technológ 
z Margecian na cesty.  V mestských lesoch Levoča je cestár Tancár Ján. Zdedili sme po 
vojakoch dobre vybudovanú cestu asfaltovú.Počas silných rokov, sme investovali do ciest 
veľmi veľké prostriedky. Viem to rozobrať krížom, krážom. Od Kačeragu, kde sa nedostala 
tatrovka do lesa, okrem Kráľovca nebolo žiadnej cesty. Cez Mariánsku horu na Kúty, 
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poľovníci vedia, ste sa nedostali, s tatrovkou my tam všade jazdíme. V šotolínových cestách. 
Nemci a aj my, sme budovali šotolínové cesty. Keď pôjdete napríkad cez Ždiar. Na bicykloch 
chodia. Sú vybudované eurocesty. My sme vybudovali cez celú cestu okolo škôlky čo ide, cez 
pomník, a dole do Romančinej, my sme to urobili. Mestské lesy. Za nami sú výsledky. 
Spravili sme cez 100 km ciest a do ciest sa vrazilo veľa. Je pravda, že prebehla veľká 
kalamita, chceli sme urobiť ešte cez eurofondy opravu asfaltiek. Ale boli sme neúspešní. Toto 
sa nedá robiť z vlastných zdrojov. Po cestách sa nedá chodiť s takými prostriedkami, ale my si 
vieme pomôcť, naši robotníci chodia na embečkách a dostanú sa všade. Cesty máme v dobrej 
kondícii. Je ešte vždy čo robiť. Nie sú asfaltové ale sú šotolínové. Druhá vec odberateľské 
faktúry na internete. Máme webovú stránku zriadenú, je spravená presne zo zákona. V týchto 
veciach sa opieram o kolegyňu ekonómku, ktorá toto robí spoločne s právničkou. Software 
nám robí dodávateľ. Mám za to, že neobchádzame zákon. Boli sme v rámci lesníctva, my sme 
iniciovali prví verejné obstarávanie a sme sa prezentovali. Má to ten rozmer, že my ako 
Mestské lesy sme čítaní a robí nám to handicap na trhu, v rámci konkurencie schopnosti voči 
iným firmám. Poľovníctvo, výnosovosť. Aj za minulý rok je ziskové. Máme dva základné 
príjmy. Poplatkový odstrel. Je rozdiel keď sa strelí jeleň, ktorý je zlatý. Mali sme už aj jeleňa, 
za ktorého  platili 10 tisíc eur. Nie len 3000. Minulý rok nepadli jelene, tam je veľmi veľký 
skok. V prvom rade robíme poplatkové odstrely. Tie sú normálne odfinancované. Sú niektoré 
výnosy, poviem otvorene, ešte aj mimo poľovníctva, mimo účtovníctva, lebo podnikatelia  to 
chcú dostať do nákladov. Druhá vec, zverina. V zverine máme online taký poriadok, že sa 
každé jedno kilo zveriny predáva. Výkupná cena zveriny je veľmi nízka, je pod úrovňou cien. 
Všetko je speňazené. Minulý rok a predminulý dokonca sme sa preorientovali na predaj mäsa 
nie z dvora, ale v koži. Všetko je vážené. Komunikujeme s veterinármi. Na to sú predpisy.  
 
Ing. Novotný – koľko zhruba ročne na poľovnej činnosti? 
 
Ing. Tancár – je to tam napísané, zhruba cez 14 tisíc eur. Za minulý rok. Chcel som Vám 
zdôrazniť ten rozdiel. Hlavné príjmy z trofejovej zveri sú rôzne. U nás u jeleňov máme sa čo 
hrdiť, je to bonitný revír, kvalitný personál, výnosy sú zhodnotené tak, že my si pozývame  
hostí. Aj teraz sme v takej fáze, že si zháňame hostí. Nemám problém, keď príde s ponukou 
normálny poplatný hosť. Nerobím rozdiel, žiadnu protekciu, alebo čo. Dokonca máme hostí aj 
z Levoče. Kto príde a si to zaplatí, nech poľuje.  
 
JUDr. Murín – ja ešte pán zástupca, asi fakt máte veľa funkcií, aj v LML, ste aj v nemocnici. 
Do Vášho vymenovania, si dovolím tvrdiť, ja neviem či to nebolo náhodou to inkriminované 
obdobie keď ste sa striedali na stoličke s pánom Majerským, ale do dátumu 6.9.2011 od 
17.2.2007 bol člen dozornej rady pán doktor Vira, a od 23.2.2005 do 6.9.2011 pani Ing. 
Kellerová, čiže Vy ste odvtedy nezastávali funkciu člena dozornej rady.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – dajte na budúce zastupiteľstvo bod programu dozorné rady, budeme 
riešiť v júni dozorné rady. 
 
Ing. Novotný – pán riaditeľ, za poľovníctvo, rok 2017, kde je tá skutočnosť čo hovoríte? Kde 
je tých 15 tisíc eur? 
 
Ing. Tancár – ja som na strane 8. Poľovníctvo. Výnosy pozostávajú z poplatkového 
odstrelu.Za trofej a za divinu, zverinu. Potom sú náklady, starostlivosť o zver, prikrmovanie. 
 
Ing. Novotný -  Ja hovorím o strane 23. Druh nákladov a výnosov. Tržby za vlastné výrobky, 
tržby za poľovníctvo. Ja by som mal návrh, aby sa poľovný revír prenajal. Tu treba čakať na 
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povolenie, sa dedí, je ťažké sa k tomu dostať. Poľovné združenie platí iba euro za hektár, 
a myslím si, že by sa pobilo strašne veľa poľovníkov a zaplatilo by násobky takejto sumy 
mestu. Práve preto ma zaujíma, že koľko majú lesy a to Vás budem žiadať interpeláciou, aby 
ste mi to aj zdokladovali. Skutočné príjmy z poľovnej činnosti LML.  
 
Ing. Vilkovský, MBA  - ja Vám to poviem. Narátajte účet č.601 tržby za divinu, účet číslo 
602 tržby za poľovníctvo a zmena stavu výrobkov zverina. A máte tržby za poľovníctvo. 
A plus služby za poľovníctvo. 
 
JUDr. Murín – výsledok je zisk, alebo strata. Tržba je jedna vec. Výsledok druhá. 
 
Ing. Vilkovský, MBA  - teraz ste sa pýtali, páni poslanci na tržby.  Teraz otáčate materiál, že 
zisk. Sa ujednoťte, čo chcete. 
 
Ing. Novotný -  hospodársky výsledok je vždy najdôležitejší.  
 
Ing. Vilkovský, MBA  - tu to všetko máte v materiáloch. A čo sa týka toho revíru. Je to síce 
pravda, že stále bude niekto, kto bude mať záujem kúpiť poľovný revír. Ale musí sa nájsť aj 
druhá strana, ktorá bude mať záujem predať poľovný revír. A kúpiť môže hocikto, kto má 
peniaze. Len my sme tá druhá strana, sme Mesto Levoča a zatiaľ ste neodsúhlasili 
v zastupiteľstve, že ideme predávať poľovný revír. 
 
Ing. Novotný -  ja hovorím o prenájme, to znamená nie výsledok, tržby, ale aj náklady, 
rozdiel. Ja hovorím, že prenajať a výsledok je plus 20 000 eur.  
 
Ing. Vilkovský, MBA  -  nič Ti nebráni dať návrh, že prenajímame revír mestských lesov.  
 
Ing. Novotný -  ako to vlastne je? Keď vidím, že sadajú helikoptéry na Krúžku s poľovníkmi, 
ktorí si to môžu zaplatiť, ako hovorí pán riaditeľ, zlatého jeleňa za 10 tisíc eur. Tak možno, že 
máme skutočne príjmy, možno do výšky 100 tisíc eur. A to bol potom nonsens, nezmysel, čo 
by som dával. Najprv som chcel vyjasniť túto problematiku a neskôr môžem podať 
poslanecký návrh. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga –dávam poslanecký návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 
 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Ukončenie diskusie 

Hl. za  14 proti 1 zdr 2  nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: ukončiť diskusiu 
o Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. za rok 2018. 
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
Ing. Vilkovský, MBA  -  takže diskusia bola ukončená a hlasujeme, že berieme na vedomie 
správu o hospodárení mestských lesov za rok 2018. 
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UZNESENIE č. 56 
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.     

za rok 2018 
Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. 
s r. o. za rok 2018. 
T: ihneď       Z: Ing. Tancár 
 
 
Ing. Novotný – vážené dámy, vážení páni. Prinášam tento bod, napriek tomu, že som pred 
chvíľočkou bol pomaly ukrižovaný, za to, že som tento bod chcel predniesť. Vysvetlím 
pohnútky, ktoré ma viedli k tomuto bodu. Sú to podozrenia, z kriminálnej činnosti, ktorá tam 
dlhodobo prevláda. Podľa mojich zistení a mal som pripravených relevantných zamestnancov 
a dodávateľov, ťažiarov, pilčíkov,ľudí, ktorí pracovali, alebo prichádzali do kontaktu s pánom 
riaditeľom a s jeho zamestnancami, ktorí mali na starosti ťažbu. Z ich úst a to sú ľudia, ktorí 
tvrdo makajú. Nemôžu tu dnes byť, pretože viete, majú svoju prácu. Jeden sťahuje jalovice, 
jeden tu prišiel, na chvíľočku chcel, ale ja ich nemôžem držať donekonečna. Sú to ľudia, ktorí 
živia rodiny. Na základe toho Vám môžem iba tlmočiť ich názory. Ohľadom podozrenia 
z rozkrádania dreva. Boli niekoľko stupňové. Preto som sa aj pýtal tie otázky, pretože kopa, 
ktorú nachystal jeden pán, asi 20 kubíková, večer keď skončil robotu bola tam a ráno prišiel 
o 7:00 hod. do roboty, už tam nebola. Následne sa hádali. Že tam vôbec také niečo nebolo. 
Zhodou okolností ten človek je bratrancom predsedu dozornej rady, pána Lorka. Bol mu to 
osobne tlmočiť. Potom ďalej boli ľudia, ktorí mi povedali, že skutočne bežnou praktikou bolo 
krátenie merania dreva. Tak ako ste zdôrazňovali, že aké sú odborné merania. Nie sme 
sprostí, že by sme si nevedeli pomerať drevo aké sme vyťažili, veď sme lesníci. Každé jedno 
meranie, sme mali o 15 – 20% menej, tým pádom sme aj menej fakturovali. Takže to bol 
ďalší bod. Vy viete, že tam bol aj štrajk. Vaši zamestnanci asi 3, alebo 4 dni, a to sú ľudia, 
ktorí živia rodiny, zorganizovali štrajk, a ako správny manažér ste im povedali, že pokiaľ 
nenastúpia do roboty, tak si zoženiete čatu niekde inde. Z Čingova, alebo odinakadiaľ. Takže 
nastúpili pekne a makali ďalej. To sú Vaše pohnútky. Janeviem, koľko času budem mať, tak 
som sa snažil zosumarizovať. Tieto podozrenia z rozkrádania. Viac než to ma ale zarážala 
skutočnosť, akým spôsobom sa Vaši podriadení zamestnanci správajú k majiteľom lesa, to 
znamená, bežným, radovým občanom. S najvyššou aroganciou. Ja som mal osobnú 
skúsenosť. Neberiem to osobne, ale mal som osobnú skúsenosť s Vašim podriadeným. Šiel 
som do lesa autom. Porušil som dopravnú značku. Váš zamestnanec zastavil pri aute. Začal 
mi trúbiť. Ja som si to s ním vedel vybaviť. Krásne som ho niekde poslal. Potom som 
následne na základe toho, sa začal zaujímať o lesy bližšie. Dostávali sa mi tieto krásne 
informácie. A dnes by sme mohli uvažovať, že prečo by sme nepotrestali jedného, prečo by 
sme neriešili jedného konkrétneho a Vy viete o koho sa jedná. Ale to by nebolo spravodlivé, 
pretože ľudia za Vami prišli niekoľko krát a sťažovali sa na neho. A viete, čo ste im povedal? 
Pán riaditeľ, ste im povedal: „Je už raz taký“. Pán riaditeľ, ja som tiež už raz taký. Ja mám 
povinnosť tento návrh dotiahnuť do konca. A mám právo Levočanom, preto si tu platím 
kamery, aby tento plnohodnotný záznam som mohol nastrihať a pustiť im, aby videli čo tu 
robím. Nemyslite si, že nemám pocit, že dnes toto hlasovanie nedopadne pre mňa, ako 
predkladateľa, úspešne. Ja viem veľmi dobre, že tu réžia je. Darmo budete tu strihať 
poznámkami, že budete voliť podľa srdca. Jednoducho, mám taký pocit, že je potrebné 
ľuďomukázať aj to, že dnes namočíte hlasovacie pršteky do smradľavých vecí, za ktoré určite, 
ani mnohí z Vás nemôžete. Som otec troch detí. Mám maličké deti. Musím ich chodiť venčiť 
do Spišskej, Popradu do Alex parkov, do Hozelca. Lebo tu nemáme jedno detské ihrisko, 
museli sme si ho cez Lidl, cez Facebook vyhlasovať. A vy tu budete stavať rampy, lebo 
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chodia Vám tam v štvorkolkách. Dvojkolkár Vám preskočí rampu pán riaditeľ. Štvorkolkár ju 
obíde. Vie sa tam dostať hocikedy. Prečo na Kráľovci značka víta ľudí, keď idú do lesa. Môžu 
tam ísť si nazbierať huby. Prečo takáto značka nie je na Levočskej doline? S pánom Murínom 
sme si študovali ten zákon. Malo by byť umožnené, tak Vám, to znamená spoločnosti, ktorá 
sa stará o LML, ale aj Levočanom. Pustite dôchodcov do lesa. Pani Moschová, chodíte na 
huby? Chodíte do lesa?  
 
Pani Moschová – ja som z toho smutná, ja chodím peši do lesa.  
 
Ing. Novotný – ale tam sa nedostanete inak. Aj keby ste chceli. Išla by ste? No nemáte šancu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA  -  ale pani Moschová s tým nemá nič spoločné. To je Vás poslanecký 
návrh. 
 
Ing. Novotný – pán primátor ešte raz. Mám právo predniesť tento poslanecký návrh. Ja viem, 
že by si bol veľmi šťastný, keby som už skončil. Si ma ugrilujte. Ja budem veľmi rád, keď sa 
všetci zapoja do tejto debaty. Ja budem veľmi rád, keď si tu budeme veci vysvetľovať. Takže 
toto je druhý bod. Odcudzenie sa samotného názvu Lesy mesta Levoče na lesy elitárov hnutí 
a politických strán. Tretia téma je kalamita. Môžete doniesť svedectvá a knihy od rôznych 
profesorov. Existujú aj iné názory. Že práve táto kalamita bola nezvládnutá. Ty pán primátor 
si tiež mal v minulosti záujem odvolať pána Tancara, mám tu určitých svedkov. V roku 2012, 
keď si sa stal primátorom si vyhlásil, že pán Tancár už nemusí viac chodiť do roboty. 
Samozrejme, že to porieš, že to nie je pravda. Sú svedkovia aj tu v miestnosti, ktorí toho boli 
prítomní. Na základe týchto pohnútok som prišiel a rozčuľovala ma téma tak, že som 
predložil tento návrh, ktorý však som presvedčený, že nebude prijatý. Prepáčte, že Vás 
znášam z Olympu, na ktorý Vás vytiahli bývalí primátori, ale mám pocit, že si to zaslúžite.   
 
JUDr. Murín – pán inžinier, aby ste si nemyslel o mne, že mám nejaký osobný záujem, ani 
netrvám na Vašom odvolaní. Ale je pol roka po voľbách a všetko smeruje k tomu, že chceme 
robiť, sme mladí ľudia a máme vízie, ako by sa dalo možno pomôcť s kontrolami v lesoch 
a tak ďalej. Ale jednoducho ani do dozorných rád nových poslancov, ani do mestských firiem. 
No tak potom sa stretneme s takými vecami ako odvolávanie. Keď sa o štvorkolkách bavíme, 
áno, je to priestupok, dokonca v trestnom zákone trestný čin, ktorý nikdy nebol nikto za to 
odsúdený. Jedná sa o to, už nechcem konkrétne mená, ako tu kolega Novotný spomína 
bývalých vysokých aj terajších funkcionárov. Ich synovia sa vozili na štvrkolkách po našich 
lesoch. Ale s povolením a požehnaním vedenia, takisto ako riaditeľa. Aký je rozdiel medzi 
štvorkolkou , zvukom štvorkolky a zvukom motorovej píly? Niekedy si myslím motorová píla 
ešte urobí viacej hluku. Čo sa týka zákazov vjazdu, zákon o lesoch hovorí o zákaze vjazdu 
motorových vozidiel. Jediná výnimka je, že zákaz sa nevzťahuje na vlastníkov lesa. A kto je 
vlastník našich lesov? No my všetci. Ďalej by som chcel zareagovať čo sa týka povolení. 
Vstupov do lesov. Povolení na lov zveri, atď. Sú v tých najvyšších funkciách ľudia, ktorí 
držia len svojim a ja ako vlastník lesa, že by som nevošiel s vlastným autom? No možno si ho 
poškodím. Zašpiním tapacírung v aute. Naložím nejakého jeleňa. Veď to je neprípustné. Čo sa 
týka ďalšieho postupu. MZ v Bratislave jasne schválilo, že mestské lesy v Bratislave slúžia 
občanom na rekreáciu, na oddych a nie na ťažbu. Hovorilo sa o ročných inventúrach dreva. 
Drevo je ten najhorší artikel. Môžem povedať, robím tiež v biznise. Najhoršie je byť 
prvovýrobca pšenice, alebo mlieka. Vždy je väčšia pridaná hodnota v drevospracovanom 
produkte. Sa pýtam, prečo za 25 rokov sme nevybudovali pílu, drevovýrobu, stolársku firmu. 
Hodnota toho spracovaného dreva by bola podstatne vyššia. Ale za 20 rokov sa tu nenašiel 
schopný manažér. Aby sa zvýšila pridaná hodnota lesa. Čo sa týka mesačných inventúr. 
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Inventúry sa robí na tovare. My máme nejaký centrálny sklad, čo sa týka dreva tu v Levoči? 
Lebo ja nemám takú informáciu. Kde sa tie inventúry robia? Na nejakom centrálnom sklade, 
či to len tak, ktorá tatra odštartuje? Aj o tých inventúrach mám pochybnosť. A čo sa týka 
zákazov. Nie je problém sa dohodnúť na nejakom návštevnom poriadku. Hodinách, kedy 
môžu ľudia, občania chodiť na huby a pod. Keď bude poľovnícka sezóna, tak samozrejme sa 
to nejako vyčlení. Viac krát som Vám spomínal, že tí Vaši chlapi, lesníci sa arogantne 
chovajú. Už sú raz takí. Ja ako občan, nie ako poslanec, prídem na lesnú správu a tam ma 
nejaký lesník vyhodí, že čo ja tam robím. Že drevo nepredávate, že drevo v lese nemáte. 
Človek tak s dlhým nosom odíde, tak som musel ísť na pílu Propopulo, kde mi inžinier Zajac 
drevo bez problémov predal. Takýto je postup tejto firmy a veľmi slabá dôvera občanov 
a teda vlastníkov našich lesov vo vzťahu k mestskej firme LML. 
 
Mgr. Kramarčík – na základe dôvodovej správy sú tu možno trestné činy. Respektíve boli. 
Ako si hovoril, že donesieš tu svedkov, alebo podáme na prokuratúru niečo. Ale máme 
odvolávať riaditeľa na základe toho, že niekto niečo povedal. Veľmi rád by som mal niečo 
podložené. Lebo na základe tejto dôvodovej správy z toho čo tu odznelo, ja zatiaľ nevidím 
dôvod na to, aby sme tu išli niekoho ukrižovať. Ak prebiehajú trestné činy, treba podať 
podnet na prokuratúru a nech sa to prešetrí. Lebo toto je tvrdenie, že jedna babka 
povedala.Nechodím do lesov tak často. Ale obviňovať poslancov navzájom, že sa tu kryjú 
niekoho. Som tu nový poslanec, nebol som za bývalých vedení. Možno budem hlasovať na 
základe toho, čo som tu počul.   
 
Ing. Novotný – na základe toho, čo si želá Tvoj zriaďovateľ v Prešove. 
 
Mgr. Kramarčík – vidíš a to je zase také tvrdenie. Tvoje údery a vyťahovanie vecí, ktoré nie 
sú pravdivé. Nehnevaj sa na mňa, ale na základe tejto dôvodovej správy ja nevidím žiadny 
dôvod, aby sme odvolávali riaditeľa lesov. Keď sú, tak daj vážne ten podnet, a keď bude 
niečo dokázané, že tam niečo takéto sa páchalo, tak môžeme odvolávať. A obviňovať 
poslancov, že sme dohodnutí poslanci navzájom a že chránime niekoho pri trestnom čine je 
veľmi opovážlivé. 
 
Ing. Novotný – ja chcem odpovedať na to čo si čakal, že si urobia fotku na tej kope dreva, 
keď to budú odvážať, alebo ako myslíš si, že keby prišiel zamestnanec lesov a povedal, 
prepáčte. 
 
PaedDr. Repaský – ja som si povedal, že sa nebudem ozývať. Prišlo už viacero návrhov, 
prišlo aj zrušenie tejto debaty. Ale nedá mi zareagovať na Teba. Považujem Ťa za 
inteligentného človeka, ale vsádzať nám do úst, že máme dohodu, ja som o tejto problematike 
pred zastupiteľstvom celý mesiac s nikým nerozprával. Budem hlasovať tak ako som to 
povedal. Pretože nám neprináleží právo na základe nejakých podozrení. Ak dodáte čierne na 
bielom, že došlo k porušeniu, od orgánov činných v trestnom konaní, na to máš právo sa 
spýtať, budem len rád. Budem prvý, ktorý stlačí tlačítko. A my predsa nežijeme v stredoveku 
a inkvizícia bola niekedy v 16.storočí. Takže ešte raz opakuje. Áno, ak sú tu nejaké 
podozrenia, daj ich, ale nie takýmto spôsobom, pretože nám ani morálne to neprislúcha. 
Ďalšia vec, zabíjame tu čas, asi hodinu a ja odmietam participovať na takýchto 
pseudokauzách, ktoré možno majú opodstatnenie, a ja ti verím, že áno, že si to zažil. Lenže 
my nie sme súdny tribunál, nemáme na to právo. Poprosím, aby sme boli konštruktívni a isšli 
ďalej a mne to už pripadá taká fraška, lebo sú tu útoky osobné a chýba mi komunikácia. Vy 
ste sa stretli predtým? 
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Ing. Novotný –  na kávičke? Ja mám jedinú platformu toto zastupiteľstvo, kde sa budem baviť 
s pánom riaditeľom. Chceli ste po ľuďoch, ktorí boli zamestnanci LML, aby dali oznámenie 
trestné, že sa rozkrádalo. Ráno príde a nebola tam kopa. Alebo, že mu menej nameral. Na 
druhý deň by nemal robotu. A nič by sa nedokázalo. Pretože by niekto tvrdil, prečo, veď tu 
nič nebolo. Pán riaditeľ vedel o ľuďoch, ktorí mu kryli chrbát. A on by na druhý deň prišiel 
a nemal by zákazku. A potreboval živiť rodinu. Aby mohol splácať lízingy na autá. Druhá 
vec. Čo som rozprával o réžii hlasovania. Dobre viete, že to tak bežne je. Verím, že budeš 
hlasovať podľa svojho srdca. Aj všetci poslanci. Lebo potom by sme sa mali učiť od Teba ako 
sa robia kalendáriky pred voľbami, pretože ja chcem, aby sa ľuďom dostalo do povedomia, čo 
robíme, aby sa nemuseli potom pýtať, ako sa to deje, ako sa to robí. Tu je pán Kamenický šéf 
finančného odboru, ktorý stále tvrdí, že Levoča je zvláštne mesto v tom, že negeneruje 
prostriedky pre investičnú výstavbu. Generuje. Akurát nechodia do mesta. Chodia niekde inde 
tie prostriedky a chodili. Áno, ja som všade dal podozrenia. Preto, keď som sa pýtal, na tie 
ochranné mechanizmy, tak odvozný lístok pre mňa nie je ochranný mechanizmus. Opravte ma 
pokiaľ sa mýlim. Keď ju roztrhá Váš polesný spolu s vodičom, keď sa dostane za nejakým 
priekupníkom toho dreva, lístok sa roztrhá, nie je záznam o tom, že nejaká kopa bola. 
A peniaze sa vedia rozdeliť v cashi. A keď je to auto nahlásené na stránke LML a opúšťa les 
a môže ísť iba ráno od 8:00, nie od 4, alebo piatej, aby mi nepísali sms, že videli autá, ktoré 
vyvážali drevo z lesov. Toto je to, čo nazývam ja, že ste nevytvorili dostatočný ochranný 
mechanizmus pred rozkrádaním. A nemali ste ani záujem ho vytvoriť. Podozrenia. A tam som 
to uviedol v tom návrhu, tam to je. 
 
JUDr. Murín –trochu sa zastať aj pána kolegu, poslanca Novotného. Podľa zákona sme všetci 
verejní funkcionári. Ľubo hovorí, že nejaké vážne obvinenia bez podloženia. Verejný 
funkcionár by mal mať sám za seba nejakú potrebu veci verejne vysvetľovať. Na Teba príde 
mail pre 18 poslancov, od nejakého pána Gabriela Švantnera a tam sú tak vážne obvinenia. 
A Ty prídeš ako poslanec, a ja normálne žasnem, Ty nemáš potrebu vysvetliť takéto veci?  
Viem, že nejaká rada galérie existuje, neviemči bude. Ale my napríklad, za tak vážne 
vyhrážky, ktoré citoval, ako mal guráž chlapec, by nám v advokátskej kancelárii dávali väzbu. 
Náčelník MsP je právoplatne odsúdený? Lebo jeho tiež ideme odvolať. Na základe 
podozrenia? Analogicky. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pán poslanec, to nie je analogicky. Nespájajte hrušky s jablkami. 
Ľubo reagoval na lesy. Nie na pána Švantnera.  
 
Mgr. Chalupecká – za kontrolnú komisiu aj za seba. Chcela by som poprosiť kolegov, keby 
mohli minimalizovať teatrálnu rétoriku. Toto nie je stand up. Zároveň to aj znižuje kultúrnosť 
toho, o čo sa tu všetci snažíme. Urážky, narážky a sarkazmy, náznaky určite nepatria do 
pracovného jednania. Minulé zastupiteľstvo sme si pýtali prestávku pred hlasovaním. Som to 
nechala tiecť po koži. Tvoj návrh vtedy, nebolo nejaké náhle osvietenie, alebo spontánna 
inšpirácia, bolo to niečo na čom si dlho pracoval. A od nás si čakal, že budeme reagovať 
v sekundách. Poskytnúť druhej strane nejaký čas na spracovanie informácie, ktorú Ty si asi 
trávil týždne, popravde. Neviem, či tento spôsob, neviem či diskusia je ešte na to vhodné 
slovo, je aj časovo veľmi náročný a vytvára veľké dusno, v tom celom spoločenstve, kde sme. 
Vtipy tipu Fekišovce.Lašáková a tak, naozaj nie sú žiadúce. Neprišli sme sa sem predvádzať, 
kto akú slovnú hračku použije. Rozhodne som proti používaniu štýlucitového vydierania, 
martýrstvo, koho idem ukrižovať  atď. Vyťahovania rôznych citlivých skupín ako sú  malé 
deti, dôchodcovia, živitelia rodín. Tento štýl rozhodne nie je štýlom pracovného rokovania. 
Ďakujem. 
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JUDr. Murín – reagujem na pani magistru. Konečne možno nejaký priestor ohľadom 
prestávky. Čo sa týka rokovacieho poriadku, je jediné zmienenie v § 10, že prestávka sa 
vykytuje jediný krát po neprijatí navrhovaného uznesenia. Ods. 7 hovorí, že hlasovanie sa 
uskutoční bezprostredne po skončení diskusie. Hlasovanie už nie je možné prerušiť. 
Považujem to za egoistické konanie, možno zasiahnutie jednotlivca. Neviem naposledy, kto 
sa tu prvý postavil. Do zloženého sľubu všetkých poslancov, všetci sme na začiatku na 
slávnostnom zastupiteľstve skladali nejaký sľub. Do budúcna o prestávke môže hlasovať len 
zastupiteľstvo, a keď sa začne hlasovať o nejakom bode programu, hlasovanie už nie je 
možné prerušiť. Aby sme v tom mali jasno.  
 
Ing. Novotný –pani poslankyňa Evka. Nepripravoval som sa na to dlho. Netušil som ani dnes 
že tu pán poslanec Adamkovič nebude. Ja som zdôvodnil, prečo chcem výmenu vo finančnej 
komisii.  
 
Mgr. Chalupecká – si nám hovoril, že sa ideme spýtať, ako ideme hlasovať.  
 
JUDr. Papcun – rád by som podpísal výrok pána poslanca Murína, že každý verejný 
funkcionár by si mal vedieť svoje postavenie obhájiť. Tak ako som to očakával od pána 
riaditeľa LML. Ja by som čakal aj od predkladateľa návrhu, že si taký návrh je schopný 
dôstojne obhájiť. Dám bokom všetky osobné pocity. Som si dal námahu spracovať výsledky 
kontrol, ktoré prebehli za posledných 10 rokov v LML. Končiac NKÚ v 2018 roku. Nejdem 
to čítať, ale nebolo by to na škodu. V hospodárení, v daňových otázkach, sociálnom 
zabezpečení, neboli zistené orgánmi žiadne zásadnejšie nedostatky. To je objektívne 
preukázaný fakt. O to sa viem oprieť. Tvoj poslanecký návrh obsahuje 5 viet, bez toho , že by 
čo len nejakým stupňom pravdepodobnosti naznačovalo, že to čo tvrdíš, sa deje. Čiže na 
jednej strane tu mám výsledky za posledných 10 rokov. Na druhej tu mám krčmové reči, ktoré 
si dal na papier. Mám sa rozhodnúť, ako budem hlasovať. No budem hlasovať na základe 
dôkazov, ktoré mám k dispozícii. Ak sa tie dôkazy zmenia, zmení sa aj moje hlasovanie. To 
nie je tak, že tento poslanecký zbor sa rozhodol kryť nejaké machinácie. To je presne naopak. 
Nie si schopný uniesťsvoj diel zodpovednosti za predkladaný materiál. Nie je to materiál, 
ktorý predložíš ostatným poslancom . Hodinu tu hovoríme o ničom. Čiže, bol by som rád, 
keby sme diskutovali o objektívnych veciach, alebo aspoň o objektivizovateľných veciach.  
Lesy nie sú zatvorené pre nikoho. Sú pre všetkých.Tak isto ako tam môžeš chodiť Ty a Tvoje 
deti, tam môžem chodiť aj ja a moje deti. Problém je v nazeraní, ako by sme lesy mali 
využívať. Ja a moje deti les chceme využívať na pešiu rekreáciu. Ak tam raz chodia motorové 
vozidlá, tak tam nemôžu chodiť peší turisti. Ak majú všetci vlastníci vstup do lesa 
motorovými vozidlami, tak dajme nekontrolovaný vstup do lesa všetkým, lenže to už prestane 
byť les. Ja nechcem sa prechádzať, ani sa bicyklovať v lese, aby mi okolo hlavy  prešlo denne 
100 áut. Ja to nechcem. Chcem, aby sme sa tam turisticky a rekreačne všetci stretávali. A nie 
je pravda, že poľovníci nechceme aby tam turisti chodili. Naopak, ja som rád, keď ich tam 
stretávam. Tlačí to na kultúru poľovníckych zariadení. Kde je turista, nie je pytliak. A na to 
sme veľmi hákliví, nemáme k tomu žiadnu toleranciu, preto budeme radi, ak tam turisti budú. 
V takej forme, aby nerušili tých, čo idú za rekreáciou.  
 
Ing. Novotný – chcem sa opýtať, či si si niekedy zapoľoval v spoločnosti pána Tancára? 
 
JUDr. Papcun – áno, a plne legálne.  
 
Ing. Novotný – takže vitajte slušní ľudia v neslušnej spoločnosti. Relevantné dôkazy. Áno, 
nikto nepríde mi dosvedčiť, lebo už také časy sa minuli. Hovoril si, že máš správu niekoľkých 
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kontrolných orgánov, ktorí vykonávali audity v LML – mali k dispozícii aj dokumenty z 2003 
roku, keď si pán riaditeľ LML odkúpil sám od podniku pozemok v Levočskej doline? Majú 
takéto dokumenty? Pravdepodobne to bolo za primátorovania pána Čurillu. Ten si neváhal 
odkúpiť pozemok od LML vedľa neho. Neviem, či takéto dokumenty, vôbec to dovoľovala 
legislatíva vtedy? Mali takúto možnosť vtedy aj obyčajní ľudia?  
 
Pán Čurilla – počúvaj ja poruším aj rokovací poriadok, odtiaľ potiaľ kolega. Ja som žiadny 
pozemok na Levočskej doline v čase keď som bol primátor nekúpil. Kúpil som ho dávno 
predtým, ešte za pána primátora Pekarčíka, keď sa otvárali obálky, keď som dal ponuku, ktorá 
bola z 5 ponúk najvyššia. A skutočne si už vyprosujem takéto invektívy, nepodložené 
špinavosti, klamstvá. Nastavte si zrkadlo Vy dvaja. A pozrite sa do neho. Toto už prekročilo 
všetko. To si vyprosím. Kde padol ten kráľovský jeleň. Pamätáte si? Dnes nedošetrené. O tom 
sa bavme.  
 
JUDr. Murín – pred týždňom nepadol človek v našich lesoch? Pán zástupca. Kde máme 
poľovnú stráž a lesnú stráž. 
 
JUDr. Papcun - čo sa týka poľovačky, som hrdý poľovník. Poľujem striktne legálne. 
S turistami sa denne stretávam. A som rád, že sú v lese. Ja sa za toto sa nikdy hanbiť 
nebudem. Ak máš podozrenie, že sa tam niečo deje. Máš na to v demokratickom a právnom 
štáte milión spôsobov. Nie preukázať, ale aspoň náznak niečoho Je to nehodné poslaneckého 
zboru. Tento materiál je škandál. Ja chápem, že si vedieš svoju agendu. Zároveň je ale naše 
právo povedať, že tento návrh nie je zlyhaním riaditeľa mestských lesov, ale Tvojim 
zlyhaním, ako dokument. 
 
Mgr. Chalupecká – teraz mi to príde ako taká taktika, síce to neprejde, ale aspoň z Vás urobím 
debilov. Tak to Ti neprejde. 
 
Pán Čurilla – ste dali vy dvaja bod zmena rokovacieho poriadku. Toto ako je normálne, že vy 
obviníte na verejnosti niekoho, čo absolútne nie je pravda? 
 
JUDr. Murín -  ja som chcel dať zmenu, že keď tu budeme dnes do 10, že by sme rokovali 
každý mesiac. Neviete, čo bolo obsahom tej zmeny. Vy však zavádzate širokú verejnosť. Sú 
to fakty, podložené fakty.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga - nebudem obhajovať pána Tancára. Budem obhajovať našu obchodnú 
spoločnosť. Zodpovednosť ako hospodária LML je zodpovednosť politickej reprezentácie  
mesta.Na to tam máme aj konateľa. Je to niekoľko osobová spoločnosť. Pán riaditeľ je 
výkonná zložka spoločnosti. Tí čo sme pôsobili na vedúcich funkciách, vieme aký je pohľad 
verejnosti. Za posledné 4 dni, prešiel som celé Levočské vrchy. Volám, ak je niečo volám, sú 
to telefonáty z miesta a pán riaditeľ promptne rieši. Stretávame sa s cyklistami hore na 
Václaváku, na Vinnej. Nevidím, že by niekomu bolo bránené chodiť. Áno je, sú tie závory, to 
je pravda. Je znemožnený voľný pohyb áut. Štvorkolky na zváženie či patria, alebo nepatria 
do lesa. Viete dobre, že sa raz rampa odomkne a máme mŕtvolu za rampou. Či tento materiál 
patrí na MZ. Máme tam nominantov mesta Levoča. Sú dvaja. Táto obchodná spoločnosť nám 
doniesla do zisku 11 miliónov eur za svojej pôsobnosti. Či je to veľa, či je to málo, môžeme 
diskutovať. Ako sme financie využili v rámci mesta? To je relevantná otázka na nás všetkých.  
Bolo investované do majetku mesta. Odporučil by som ponechať na orgánoch spoločnosti 
a na kontrolných orgánoch a pokiaľ budú dôkazy, že pán riaditeľ zlyhal, budem hlasovať za 
jeho odvolanie.  
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MUDr. Suráková – v lese hasiči pri prečesávaní lesa hovorili, že ten les bol plný ľudí a to nie 
je ešte sezóna. Takže asi nie je tak zatvorený ako sa tvrdí. 
 
MUDr. Dzurňáková – postavím sa k debate odborne. Mám skúšky z psychológie 
a psychiatrie. Obrovská frustrácia z nedodržania predvolebných sľubov, na ktorom bola 
postavená Vaša kampaň, presiahla konštruktívnu debatu, niesla sa v atmosfére animozity, 
osobnej, voči každému poslancovi, kto Vám oponuje. Používate primitívne simplexné 
spôsoby vydieračské, s pani poslankyňou Chalupeckou som nebola na káve, nechodím, ale 
plne súhlasím, tak isto aj s pánom poslancom Papcunom, nebudem sa opakovať. Dávam 
poslanecký návrh, aby táto diskusia bola ukončená, a aby sme hlasovali. 
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Ukončenie diskusie 

Hl. za  12 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr, Ingrid Dzurňákovej: ukončiť 
diskusiu k návrhu na odvolanie riaditeľa a konateľa spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s. r. 
o. 
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Návrh na odvolanie riaditeľa a konateľa spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s. 

r. o.  
Hl. za  0 proti 12 zdr 1  nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ 

MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného:MZ schvaľuje 
odvolanie Ing. Jána Tancára, riaditeľa a konateľa spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s. r. o., 
IČO: 31 693 377, sídliacej na Novoveskej ceste 930/33 v Levoči, vznik funkcie konateľa: 
1.4.1994, zánik funkcie konateľa: 1.5.2019 a vznik funkcie riaditeľa: ................, zánik funkcie 
riaditeľa: 1.5.2019. 
T: 01.05.2019 Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
Ing. Vilkovský, MBA - návrh na vyhlásenie výberového konania riaditeľa a konateľa 
spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o., o tomto nehlasujeme, nakoľko je to 
bezpredmetné. 
 

7. 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 MZ. 
JUDr. Čechová bližšie vysvetlila. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – v spolupráci s Levoča Nordic Centrom, ktoré bude fyzicky správcom 
areálu. Právne veci boli vysvetlené. Zatiaľ je to na dobrovoľnej báze. Ale nastal čas a pre 
širokú verejnosť nápor bežkárov je enormná, bol organizovaný pohár v bežeckom lyžovaní. 
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Už vieme spĺňať kritériá. Preto pristupujme k združeniu. Je teraz na našom rozhodnutí, akým 
spôsobom pristúpime k budovaniu areálu. Je vytvorený ideový zámer areálu. Názov je Levoča 
Nordic Centrum. Tento areál nemôže fungovať na 3-4 mesiace. Ide o vytvorenie 
medzinárodného tréningového centra. Vytvorenie centrálnej levočskej lyžiarskej magistrály 
o dĺžke 34 km. Sú ďalej popísané investičné plány na rok 2019 atď. PSK podporoval úpravu 
tratí. Tento areál je zahrnutý aj do akčného plánu okresu Levoča. Budeme musieť pristúpiť 
k vybudovaniu areálu. Majetková účasť je veľmi dôležitá. Investične Vyšné Repaše chcú 
budovať zázemie. Slovenská lyžiarska asociácia, získali sme podoru aj Slovenského zväzu 
biatlonu a Slovenský cyklistický zväz. Aj Slovenského olympijskeho výboru. Každému kto 
pomáha patrí úprimná vďaka. Odporúčam podporiť tento návrh. Komunikoval som s vedením 
mesta, aby sme v júni pripravili zmenu rozpočtu na júnové MZ. Ďakujem.  
 
Ing. Vilkovský, MBA - pán doktor, výborný projekt, len jedna vec mi chýba a bol som s ňou 
konfrontovaný dva týždne. Čo s Levoča XC ski team?  Kľudne môže byť nepárny počet 
zakladajúcich členov. Takisto sa podieľajú na organizovaní činností na Krúžku. Moj návrh je 
či by sme nezapracovali 7 člena. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – možno by sme mohli oddeliť športovú a nešportovú časť. Združenie, 
ktoré vzniká, nebude vykonávať správu areálu. Momentálne, aj do budúcna bude to 
vykonávať Levoča Nordic Centrum. Tí, čo sa venujú deťom a mládeži. Je to otázka na čelo 
združenia, či prijmú ďalšieho člena. Nie je povedané, že ich bude výlučne 6. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - nesmerovala otázka priamo k Vám ale dávam to do pléna k tomuto 
bodu. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – otázka by bola aj, prečo tam nie sú zahrnuté cyklistické kluby. Možno 
aj Cyklo spiš, ktorí by v letných mesiacoch využívali toto LNC. 
 
JUDr. Papcun - Čo sa týka XC ski team, to nemusíme riešiť dnes. Ja by som sa chcel 
poďakovať vedeniu mesta pri tomto bode, lebo vedenie mesta postupovalo veľmi otvorene. 
Konečne po rokoch sa dala tomu právna a organizačná forma. Inšpirácia Poľsko. Mesto nemá 
majetok, tomu by bránil aj zákon o majetku obce. Teším sa že mesto Levoča sa chce stať 
lídrom tejto iniciatívy a chce sa na tom výraznou mierou podieľať.Sedeli sme tu asi 4x po dve 
alebo tri hodiny, kým sa tento materiál dal dokopy. 
 
Mgr. Ogurčák – v roku 2012 ked bol pán Baláž v športovej komisii už mal túto myšlienku 
a teraz je realitou. Nemyslím si, že je v poriadku pozývať ďalšie subjekty. 
 
Ing. Vilkovský, MBA - Zo športového hľadiska čím viac subjektov, tým lepšie. 
 
JUDr. Murín – už v tom roku 2011 bol schválený vstup do projektu Levoča Nordic Centrum. 
Teraz ideme niečo podobné odhlasovať. Kde sme sa posunuli za 8 rokov? 
Prezentáciu robia kluby, robia športovci a nie športoviská. Bežecké lyžovanie, cyklistika. Ja 
tiež budem deti viesť k športu. Nech všetky športy vyskúšajú. Bol by som toho názoru, aspoň 
sa opýtať ostatných klubov, či chcú pristúpiť.  
 
JUDr. Papcun – toto je úplne iná myšlienka než tá z roku 2011. 
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PhDr. Mgr. Cvoliga – diskusia je možná, je možné ju takto viesť.Vytvorenie a výstavba 
športového areálu. Ale uvažujme do budúcna,  kto bude riešiť správu a pod. Teraz riešime 
výstavbu areálu. 
 
Pán Dunčko – máme tu pána Baláža, mohol by to vysvetliť. To bola niekedy celkom iná 
lokalita. 
 
Pani Kravecová – ideme zakladať, máme vysporiadané pozemky? To je najpálčivejší 
problém. Všetci vlastníci pozemkov budú s tým súhlasiť? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – mesto nevstupuje svojim majetkom do tohto združenia, svojimi 
pozemkami. Či sú ostatní vysporiadaní, to je ich zodpovednosť. Každý z vlastníkov 
pozemkov bude musieť pred zápisom pred vznikom zdurženia preukázať vlastnícke vzťahy 
k pozemkom. 
 
JUDr. Papcun – združenie vzniká práve preto, za týmto účelom. Členovia sú vlastníci 
pozemkov. Ich pozemky poskytnú na tento účel.  
 
JUDr. Murín – je možnosť vstúpiť do združenia aj iných subjektov, ale keď už ich tu máme 
cyklo, bežecké lyžovanie, polovicu hlasovacích práv budú mať obce, a my ako mesto 
nebudeme mať takú právomoc o tom rozhodnúť. Nech mládež a deti športujú. Ja by som bol 
za to tie kluby osloviť. Možno povedia nie. 
 
Pán Dunčko – je dobre aby vzniklo toto združenie, aby sa to zriadilo a potom aby kluby mali 
na čom športovať. 
 
Mgr. Ogurčák – odviedol pán kolega Papcun dobrú prácu po právnej stránke a chcem mu 
poďakovať. Združenie má budúcnosť. 
 
Pán Baláž – reakcia na pána poslanca Murína. Každý vstupuje majetkom. Športové kluby 
s čím do toho vstúpia?  Ja som vstúpil technikou. Nebyť LNC, tak športové kluby by nemohli 
organizovať činnosť. Už  teraz je nás 6. Ak nás bude priveľa nedohodneme sa na ničom. 
 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Založenie Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
MZ schvaľuje založenie Záujmového združenia právnických osôb  Levočské vrchy – 
Krúžok. 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb 
Levočské vrchy – Krúžok  

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje členstvo mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb Levočské 
vrchy – Krúžok. 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 61 
K bodu: Schválenie stanov Záujmového združenia právnických osôb  Levočské vrchy – 
Krúžok 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0 nehl. 0 

MZ schvaľuje stanovy Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy – Krúžok. 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Prezentácia areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky Levoča 
Nordic Centrum 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ berie na vedomie prezentáciu areálu bežeckého lyžovania, biatlonu a horskej cyklistiky 
Levoča Nordic Centrum. 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
 

8. Zmeny v Mestskej rade  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
 
JUDr. Murín – reprezentatívnejšiu vzorku nemôžeme mať. Máme tu 9 nezávislých poslancov, 
1 poslankyňu za SNS, a 9 poslanci, ktorí kandidovali v koalícii. Mestská rada by mala 
predstavovať zrkadlo politického zastúpenia v mestskom zastupiteľstve. Po určitých 
zasadnutiach MR a MZ vidíme, že MR má dosť veľké kompetencie, čo sa týka 
prerozdeľovania finančných prostriedkov. Naposledy to bolo rozdelenie dotácie pre jednotlivé 
kluby. Vidím nie zákonné zloženie MR, nakoľko pán zástupca zo zákona tam musí byť, 
potom pán Lorko a pán Papcun, to je spoločné zastúpenie poslancov. Za nezávislých sme tam 
dvaja. Ak nie je možnosť na doplnenie 7 člena, tak dávam poslanecký návrh na odvolanie 
jedného člena Mestskej rady. Aby bola dodržaná litera zákona. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – môže byť aj nižší počet, môže byť aj 5. Počet 6 je maximálny počet  
členov Mestskej rady, nakoľko máme 19 poslancov a tretina poslancov je v Mestskej rade. 
 
JUDr. Papcun – sa prihliada na počet politických strán a politických hnutí. Takto zostavená 
Mestská rada, ako je,  v plnej miere prihlada na zákon. 
 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Zmeny v MR 

Hl. za  5 proti 9   zdr  2 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Murína:MZ schvaľuje odvolanie 
člena MR pána Jána Lorka.  
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
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UZNESENIE č. 64 
K bodu: Zmeny v MR 

Hl. za  5 proti 7   zdr  4 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Murína:MZ schvaľuje odvolanie 
člena MR pána JUDr. Pavla Papcuna.  
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 

9. Založenie neziskovej organizácie  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
JUDr. Čechová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – na začiatok si vezmem slovo ja. 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. Niekto sa toho musí 
ujať. Členom výboru som ja, primátor Spišského Hrhova, primátor mesta Spišské Podhradie,  
prednostka Okresného úradu, zástupca UPSVAR. Včera sme mali výbor a nám vyplýva 
povinnosť. Na začiatku musí byť stanovená správna rada. Bod č. 1 zmeniť Ing. Lisoňová bude 
nahradená Kočišovou. Nie že by som chcel meniť, ale budem ja ako primátor. Ostáva Ľuboš 
Kamenický. Poverený riaditeľ do výberového konania a revízor. Riaditeľ n. o. poverený 
riadením je pani doktorka Babejová. Revízor pán Ing. Štelbacký. Keby sme nezriadili my ako 
mesto Levoča túto n. o., tak sa berie za to, že máme byť lídrom pre čerpanie týchto 
prostriedkov. Tak sme sa dohodli. 
 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Založenie neziskovej organizácie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje Zakladaciu listinu neziskovej organizácie Centrum manažmentu 
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o. 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Založenie neziskovej organizácie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje členov správnej rady neziskovej organizácie Centrum manažmentu 
regionálneho rozvoja okresu Levoča, n.o.:  

1. Mgr. Adela Kočišová 
2. Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
3. Mgr. Ľuboš Kamenický 

T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 67 
K bodu: Založenie neziskovej organizácie 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje riaditeľa neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja 
okresu Levoča, n.o.: 

JUDr. Lucia Babejová 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Založenie neziskovej organizácie 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje revízora neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja 
okresu Levoča, n.o.: 

Ing. Ján Štelbacký 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.69 
K bodu: Založenie neziskovej organizácie 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje štatút neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja 
okresu Levoča, n. o. 
T: ihneď                                       Z: JUDr. Čechová 
        Mgr. Kučka 

10. Informácia o vydaní doplnku č. 21  a č. 22 k organizačnému 
poriadku Mestského úradu Levoča  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 

UZNESENIE č. 70 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01.03.2019. 
T: 30. 04. 2019    Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 
Pani Kravecová – tieto presuny na MsÚ, neviem či je zabezpečená všade odbornosť. 
Najnovšie Úrad v Prešove robil audit, doporučovala by som to isté v Levoči, lebo sa mi zdá, 
že je kopec ľudí a málo práce urobenej. 
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UZNESENIE č. 71 
K bodu: Personálny audit 

Hl. za  6 proti 0   zdr  8 nehl. 1= NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: MZ odporúča, aby 
Mesto Levoča urobilo personálny audit na MsÚ. 
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 22 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01.05.2019. 
T: 30. 04. 2019    Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 

11. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta. 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 

JUDr. Papcun – dávam poslanecký návrh k tomuto. Aby namiesto pani poslankyne Surákovej 
bol vymenovaný pán poslanec Ogurčák. 
 
JUDr. Murín –ja by som poprosil informatika mesta v rámci interpelácie, aby na stránke 
mesta bola pri informácii o poslancoch zverejnená aj príslušnosť k politickým stranám. 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Voľba člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta 

Hl. za  15 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ volí s účinnosťou 
od 1.5.2019 za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta, poslanca MZ v Levoči Mgr. Ladislava Orgučáka, ktorý je zástupcom politickej strany 
KDH. 
T: ihneď     Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č.74 
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta  

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZberie 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 
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Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.75 
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta  

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZberie 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.76 
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta  

Hl. za  13 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZmení 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 
 

12. Zmeny v komisii majetkovej 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 

JUDr. Papcun -  nemusí to byť majetková komisia, môže to byť ad hoc. Mám zo to že je to 
zdvojnásobená kontrola. Mám trošku iný názor na túto vec, v minulosti sa stávalo, že chodili 
materiály dlhé, komplikované, bolo ich veľa. Na MZ nie je priestor odsledovať, zodpovedne 
vyhodnotiť návrhy zmlúv a stávali sa aj nedostatky. Nemám problém s tým, že majetková 
komisia je verejná, každý môže prísť. Tam nie je nižšia kontrola, ale skôr zdvojnásobená. 
 
JUDr. Murín – je to transparentnejšie ak obálky, kde rozhoduje vyslovene cena, tak nech sa to 
otvorí tu, na zastupiteľstve, tak ako v minulosti. Ak by to bolo nastavené tak, že budeme 
podporovať miestnych podnikateľov, ale čo sa týka z pohľadu verejnej kontroly, je čistejšie 
otvárať obálky na MZ. Ak návrhy budú mať nejaké nedostatky, tak máme na to oddelenie, 
upozorní, ale cena sa už nebude meniť. 
 
PhDr. Cvoliga –poviem Vám, ako funguje iný svet. Otvárajú sa obálky iného charakteru, ale 
nevadí. Princíp je rovnaký, všade to vyhodnocuje komisia. Podporím tento návrh. Tu je mesto 
veľmi maličké, ľudia sa poznajú. Zažil som predaj majetku pod garážami. Podporím tento 
návrh. 
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UZNESENIE č. 77 
K bodu: Zmeny v komisii majetkovej 

Hl. za  15 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ dopĺňa 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. 
T: 01. 05. 2019      Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 

13. Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 

JUDr. Papcun – dávam poslanecký návrh na členov dozornej rady. 
 
JUDr. Murín – vážení kolegovia, ako vidíme, máme pekný konsenzus keď volíme, ale 
ustanovme do stanov 4 ročné funkčné obdobie. Aby sme ľahšie odvolávali. 
 
UZNESENIE č. 78 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s. r. o., 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. 79 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje majetkovú účasť mesta Levoča v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik 
mesta Levoča, s.r.o., 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 
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UZNESENIE č. 80 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  10 proti 0   zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: zakotviť do stanov 
obchodnej spoločnosti Sociálneho podniku, s.r.o. 4- ročné funkčné obdobie konateľa. 
T: ihneď        Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: zakotviť do stanov 
obchodnej spoločnosti Sociálneho podniku, s. r. o. 4- ročné funkčné obdobie členov dozornej 
rady.  
T: ihneď        Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.82 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

 
MZ schvaľuje Mgr. Tomáša Cirbusa do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Sociálny 
podnik mesta Levoča, s.r.o., 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. 83 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  14 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ schvaľuje Mgr. 
Michala Kašpera ako zástupcu mesta Levoča v dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 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 
 
 
 
 
 



60 
 

UZNESENIE č.84 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  15 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna:MZ schvaľuje 
Radoslava Kellnera ako zástupcu mesta Levoča v dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 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. 85 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  13 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ schvaľujePhDr. 
Mgr. Jozefa Cvoligu ako zástupcu mesta Levoča v dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 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. 86 
K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta 
Levoča, s. r. o. 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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 
 

14. Odvolanie náčelníka MsP v Levoči 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 

Ing. Vilkovský, MBA - návrh predkladám ja, ako primátor mesta. Pán náčelník v marci 2019 
u mňa stratil dôveru. Pred tým,ako som sa o tom dozvedel z médií ma o tom neinformoval. 
Rozdiel medzi návrhom na odvolanie náčelníka Metskej polície a návrhom na odvolanie 
riaditeľa LML je daný tým, že návrh na odvolanie dáva výlučne primátor mesta a môže to 
urobiť aj bez udania dôvodu.  
 
Ing. Novotný – prečo si nedal takýto návrh už skôr, keď si vyjadril podozrenie, že pán 
náčelník mestskej polície asistoval pri odpočúvaní a namontovaní odpočúvacieho zariadenia 
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do Tvojej kancelárie. Prečo už vtedy si nedal tento návrh. Ale až teraz po dlhých rokoch. Ty 
si ma takto informoval, teraz zase povieš, že to nie je pravda. 
 
Ing. Vilkovský, MBA-  neviem. Teraz nastali skutočnosti, že stratil dôveru.Správal sa tak 
nekompetentne, neúctivo voči svojmu postu, takto by sa určite nemal správať, mal by byť 
prvým príkladom pre občanov mesta SNV a Levoče. Bol upozornený, aby sa choval slušne, 
nechoval sa tak, zakročili príslušníci policajného zboru, obmedzili ho na osobnej slobode, on 
ale o tom neinformoval. 
 
Pani Kravecová – takéto prešľapy mal aj ako policajt štátny. Mohol iný dôveryhodný levočan 
robiť prácu náčelníka. 
 
UZNESENIE č. 87 
K bodu: Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  14 proti 0 zdr 3  nehl. 0 

MZ na návrh primátora mesta Levoča odvoláva Mgr. Jána Nováka z funkcie náčelníka 
Mestskej polície Levoča s účinnosťou od 01.05.2019 v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 
T: 01. 05. 2019      Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 88 
K bodu: Návrh na dočasné poverenie Mgr. Petra Petrušku vedením Mestskej polície 
Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 1  nehl. -1 

MZ na návrh primátora mesta Levoča s primeraným použitím ustanovenia § 2 ods. 3 zákona 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisovdočasne poveruje Mgr. Petra 
Petrušku vedením Mestskej polície Levoča s účinnosťou od 01.05.2019 do vymenovania 
nového náčelníka Mestskej polície Levoča. 
T: 01. 05. 2019      Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 

15. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny 
a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 

UZNESENIE č. 89 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – 
lokalita Lomnická 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 

MZ berie na vedomie 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). 
T: 31.07. 2019       Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 



62 
 

UZNESENIE č. 90 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – 
lokalita Lomnická 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 

MZ berie na vedomie vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu 
mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická, podľa § 22 stavebného zákona. 
T: 31.07. 2019       Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 91 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – 
lokalita Lomnická 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 

MZ berie na vedomie 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). 
T: 31.07. 2019       Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
 

16. VZN mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita 
Lomnická 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 

 
UZNESENIE č. 92 
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 

MZ berie na vedomie, že 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. 93 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – 
lokalita Lomnická 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 

MZ schvaľuje 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 
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UZNESENIE č. 94 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – 
lokalita Lomnická 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ žiada: 
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 kópiouuznesenia 
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 Lomnickáv zmysle 
§ 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona na Mestskom úrade v Levoči, na Stavebnomúrade v Levoči 
a  na Okresnom úrade v Prešove. 
T: 31.07. 2019       Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 95 
K bodu: VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 

MZ schvaľuje 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. 93 zo dňa 25.04.2019. 
T: 31.07. 2019       Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
 

17. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 

Pán Kellner – mám osobný záujem na prejednávanej veci. 
 
UZNESENIE č. 96 
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 

Hl. za  14 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele E KN 
č. 1519 v k ú. Levoča za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečívlastník pozemku 
Radoslav Kellner bytom Okružná ulica č. 48, 054 01 Levoča formou refundácie skutočne 
vynaložených nákladov na obstaranie zmeny územného plánu.  
T: 25.04.2019 Z: Ing. Pitoráková 
        Mgr. Kučka 
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18. Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 
2016 – 2020    

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 

UZNESENIE č. 97 
K bodu: Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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 
 

19. Preverovanie aplikácie hnojív, resp. iných látok do pôdy 
spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s. r. o.  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
 
MUDr. Dzurňáková - žiadam kompetentné orgány, ktoré vyšetrujú resp. prešetrujú spôsob 
obhospodarovania a aplikovania neznámych látok do pôdy obhospodarovanej spoločnosťou 
Tatra-Agrolev Levoča o podanie správy, aj keď len čiastkovej, či sa preukázalo, že do pôdy 
boli aplikované hnojivá v zmysle platných predpisov alebo to boli iné látky,či tieto látky 
neboli klasifikované ako nebezpečný odpad? 
 
JUDr. Murín – orgány činné v trestnom konaní pochybujem, že nám dajú nejaké informácie. 
Mohlo by to mariť štádium vyšetrovania.  
 
MUDr. Dzurňáková - Je tam viac inštitúcií. Viac subjektov, aby predložili chemický rozbor 
aby nám dali výsledky.  
 
JUDr. Papcun – je fajn a dobre ak sa mesto organizácii spýta, možno to pomôže urýchliť 
vyšetrovanie. 
JUDr. Murín – prevod a kúpa pozemku, pán Sýkora. Je veľká pravdepodobnosť, ako to tá 
firma spravovala, upozorňujem do budúcna, aby nevznikol problém. 
 
Ing. Novotný – mali by sme ako mesto zastupovať jednotlivých vlastníkov pôdy.  
Necertifikované hnojivo. Sami by sme mali dať a zobrať vzorky. Považoval som to za blud. 
Mali by sme im pomôcť. Aby občania mohli vypovedať zlmuvy a an teraz nedostávam ani 
euro. Viac by sme mohli zatlačiť na orgány činné v trestnom konaní. 4-5 rokov sa 
v rybníkoch nevytreli kapre. Možno to s tým súvisí a možno nie. Viete dobre, že táto firma je 
tu dosť dlho a určite sa obtierala o náš úrad.  
 
JUDr. Papcun – nejaké pozemky tam má aj mesto. Bolo by dobre zistiť, či mesto nevystupuje 
ako poškodená strana. Možno by sme mali byť aktívnejší.  
 
Mgr. Drahomirecký – pod diaľničným mostom. Veľká výmera. 
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UZNESENIE č. 98 
K bodu: TATRA-AGROLEV, s.r.o. 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ  MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA: MZ v 
Levoči žiada kompetentné orgány, ktoré vyšetrujú resp. prešetrujú spôsob obhospodarovania 
a aplikovania neznámych látok do pôdy obhospodarovanej spoločnosťou Tatra-Agrolev 
Levoča o podanie správy, aj keď len čiastkovej, či sa preukázalo, že do pôdy boli aplikované 
hnojivá v zmysle platných predpisov alebo to boli iné látky,či tieto látky neboli klasifikované 
ako nebezpečný odpad? 
T: ihneď Z: Ing. Pitoráková 

Mgr. Kučka 
 
 

20. 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 MZ.  
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila. 
 
Pán Čurilla -  materiál nebol akceptovaný ani z našej strany. Pre export žuly z Číny sa 
dodanie oneskorí. O kvalite nebolo veľa polemiky, nemôžeme meniť po etapách materiál. Na 
poslednom kontrolnom dni, keď som sa pýtal, a keď to bolo pripravené na montovanie 
svietidiel, tak mi zhotoviteľ povedal, že svietidlá len dnes objednal. Podľa mňa toto je nie 
dôvod, aby sme im predlžovali termín. Ich požiadavka je neopodstatnená.  

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – do budúcna prosím viac dopracovať dôvodovú správu. Aj vyjadrenie 
naše.Kedy robil objednávku, to by som poprosil doplniť. To je jeho tvrdenie. 
 
Pani Kravecová – máme smolu na dodávateľov. Treba dôslednejšie pritlačiť na firmy, nie je 
možné, aby nebolo ani jedno dielo spravené načas a poriadne.  
 
UZNESENIE č. 99 
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  1 proti 13 zdr 3  nehl. 0= NESCHVÁLENÉ 

MZ neschvaľuje 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 
 

21. 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 
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Pitoráková bližšie predstavila. 

UZNESENIE č. 100 
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  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ berie 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 
UZNESENIE č. 101 
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  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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 
 

22. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – TV Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie predstavila. 

JUDr. Rusnáčiková – tu by som mohla vyhlásiť, že pán Adamkovič má osobný záujem. Má 
však platne uzatvorenú zmluvu, z ktorej mu táto valorizácia vyplýva. 
 
UZNESENIE č. 102 
K bodu: TV Levoča  - Dodatok č. 2 k Zmluve  o dielo č. 27109/CR/2011 

Hl. za  13 proti 1 zdr 1  nehl. 1 

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

 Mgr. Kamenický 
Mgr. Kučka 
 

23. Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej 
ulici v Levoči, I. etapa  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie predstavila. 
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UZNESENIE č. 103 
K bodu: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. 
etapa 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. Kamenický 
Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 104 
K bodu: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. 
etapa 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. Kamenický  
Mgr. Kučka 

 

24. Projekt: Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy 
a tribúny športovej haly 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie predstavila. 

 
UZNESENIE č. 105 
K bodu: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej 
haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. 
T: 26.04.2019       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 

 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č.106 
K bodu: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej 
haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

25. Projekt: Cykloturistický chodník Levoča  IV. Etapa  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie predstavila. 

UZNESENIE č. 107 
K bodu: Projekt – Cykloturistický chodník Levoča  IV. etapa 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 

MZ schvaľuje 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. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 108 
K bodu: Projekt – Cykloturistický chodník Levoča  IV. etapa 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 

MZ schvaľuje 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. Kamenický 
        Mgr. Kučka 

26. Projekt: Oprava a modernizácia miestnych komunikácií 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie predstavila. 
 
UZNESENIE č. 109 
K bodu: Projekt – Oprava a modernizácia miestnych komunikácií 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. 



69 
 

T: 26.04.2019       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 110 
K bodu: Projekt – Oprava a modernizácia miestnych komunikácií 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje spolu financovanie projektu Oprava a modernizácia miestnych 
komunikácií vo výške 1500,-EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 26.04.2019       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

27. Projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie predstavila. 
 
UZNESENIE č. 111 
K bodu: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra 
Pavla 48, Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 112 
K bodu: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra 
Pavla 48, Levoča 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča vo výške 10 526,32 EUR z celkových oprávnených 
výdavkov projektu. 
T: 26.04.2019       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 

28. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné 
transfery na kultúru 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 113 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné                                               
transfery na kultúru 

Hl. za  14 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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: ihneď       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 

29. 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 štatutár Spiš Indians. Mám osobný záujem.  

UZNESENIE č.114 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 

Hl. za  14 proti 0 zdr 1  nehl. 0 

MZ schvaľuje 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. FK 05 Levoča       12 000 € 
2. HK Slovan Levoča     8 000 € 
3. MK Slovenský orol     6 000 € 
4. HK Spiš Indians                                                   8 000 € 
5. Tenis club 92 Levoča                                             5 600 € 
6. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA      5 600 € 
7. Cyklo Spiš Levoča     6 600 € 
8. XC ski team Levoča                                               6 600 € 

 
T: 31.05.2019       Z: Mgr. Džuganová 
        Mgr. Kučka 
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30. Rozšírenie školského obvodu mesta Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila. 

MUDr. Suráková – koľko je tam žiakov? 
 
Mgr. Kučka – je tam 54 žiakov teraz, deviataci odchádzajú. 16 ich je teraz na prvom stupni. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – aby ich vozili teraz na Lipany? O to ide, aby čím viac ich smerovalo 
smerom na Levoču. 
 
Mgr. Kučka – nechceme to umelo smerovať na jednu školu. Mestský obvod Levoča, ZŠ 
jedna, druhá tretia, rodičia si vyberú. Levoča je prirodzene považovaná za spádovú. 
 
 
UZNESENIE č. 115 
K bodu: Rozšírenie školského obvodu mesta Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 

MZ súhlasí so zaradením obcí Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Brutovce, Pavľany, Torysky a 
Oľšavica do školského obvodu mesta Levoča. 
T: 02.09.2019       Z: Mgr. Džuganová 
 Mgr. Kučka 
 
 
 

31. Interpelácie poslancov MZ 
 

 
1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: MO Matice v Levoči žiada mesto 
o pridelenie miestnosti na námestí Majstra Pavla v Levoči za účelom zriadenia izby Ľudovíta 
Štúra. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 
 
2. Interpelácia poslanca MZ Miroslava Dunčka: Odstránenie obrubníkov na futbalovom 
štadióne za futbalovým ihriskom pre potreby tréningove plochy. 
T: 30.06.2019       Z: Mgr. Minďaš 
 
 
3. Interpelácia poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: Doplniť na webovej stránke mesta 
príslušnosť k politickým stranám a hnutiam, res. nezávislosť, alebo nezaradenosť jednotlivých 
poslancov. 
T: 31.05.2019       Z: Ing. Lisoňová 
        Andrej Koršňák 
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32. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Vilkovský, MBA poďakoval poslancom MZ za účasť a príspevky a 
ukončil 5. zasadnutie MZ. Program bol vyčerpaný. 
 
 
Spracovala: JUDr. Lucia Babejová 
 
V Levoči dňa 25.4.2019 
 

 
 


