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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 20. júna 2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Dagmar Spišská 
 

1. Otvorenie  
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril                               
6. zasadnutie MZ v Levoči, ospravedlnil neúčasť RNDr. Vladimíra Adamkoviča a                   
MUDr. Jany Surákovej, ktorá príde neskôr a konštatoval uznášaniaschopnosť. Navrhol členov 
návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných 
s programom podľa pozvánky a vyzval poslancov na doplnenie programu.   

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0   nehl. 1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Ladislav Ogurčák, 
Radoslav Kellner. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  16 proti 0    zdr  0  nehl.0  
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslav Kramarčík, Ján Lorko. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
Ing. Novotný – mám niekoľko poslaneckých návrhov 

- prvý poslanecký návrh je, pred dvomi MZ som dával návrh na odvolanie                  
RNDr. Adamkoviča z finančnej komisie 

- tento návrh ruším, ale chcem doplniť finančnú komisiu o MUDr. Janu Surákovú. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – je tu predseda predstavenstva AGEL SK, preto pôjde bod Správa 
o hospodárení VNsP za rok 2018 za bod č. 3- kontrola plnenia uznesení 

- navrhuješ bod doplnenie finančnej komisie za bod č. 17? 
 
Ing. Novotný – áno. 
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – doplniť                                   
do programu rokovania MZ za bod č. 17 - doplnenie člena finančnej komisie pri MZ.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Novotný – ďalší návrh je ten, ktorý pôvodne predložil JUDr. Murín - návrh na odvolanie 
poslanca Repaského z predsedu komisie pre školstvo, ale dospel som k názoru, že to nebudem 
predkladať,  

- ale chcem ho dôrazne upozorniť, aby nemlátil topánkou svojho podriadeného 
handicapovaného kolegu zo školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoče, a následne nemusel hasiť štýlom, ako to urobil a navrhol, aby sa vykúpil, 
 navrhol bývalému primátorovi a zástupcovi zvýšenie platu  

- aby nemlátil a neskákal do kolegov, korí majú iný názor v rade galérie. 
 
JUDr. Murín – ako občan som prišiel do kontaktu s mestským úradom, s členmi komisie 

- pán primátor, máte to v kompetencii, hovorí o tom aj zákon o obecnom zriadení, 
že stanovenie programu MZ je v kompetencii primátora, ale keď príde návrh                           
do podateľne, úradne overenou podacou pečiatkou a založí sa do šuflíka, je to 
neetické 

- žiadam, aby do budúcna akýkoľvek poslanecký návrh, keď bude preukázateľne 
doručený 7 dní pred konaním MZ, bol vo verejnom programe označený, či už bude 
schválený, alebo nie, je na mestskom zastupiteľstve 

- neetické, ak sa taký návrh dostane kolegom len  mailom. 
 
Ing. Novotný – tiež som dal návrh, ktorý nebol predložený do MZ 

-  dávam návrh na doplnenie programu 
- snažím sa opäť predložiť návrh na schválenie prenájmu  poľovného revíru, ktorý je 

v súčasnosti v nájme Lesov mesta Levoča 
- v priebehu dnešného MZ sa vyskytnú skutočnosti, ktoré vám ozrejmia fungovanie 

Lesov mesta Levoča, ako aj poľovného revíru 
- ja vás neprosím, aby ste schvaľovali prenájom 
- dajte mi 5 minút, odpoviem jednou faktickou poznámkou na všetky otázky 
- bude v poriadku, ak to neschválite teraz 
- dávam poslanecký  návrh na doplnenie bodu prenájom poľovného revíru.  

 
Ing. Vilkovský, MBA – ako bod č. 18? 
 
JUDr. Murín – mám faktickú poznámku. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – faktická poznámka nie  je diskusia 

- schvaľuje sa program, preto vám neumožňuje zariadenie prihlásiť sa do diskusie 
- naštudujte si rokovací poriadok MZ 
- teraz sa dopĺňa program MZ, potom bude diskusia k jednotlivým bodom. 

 
JUDr. Murín – ako máme dostať nejaký poslanecký návrh do programu MZ? 
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Ing. Vilkovský, MBA – preruším MZ a budete čakať 
- hlasuje sa o bode Ing. Novotného, a k tomu sa nediskutuje 
- potom môžeš dať ďalšie poslanecké návrhy. 

 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  4 proti 3   zdr  10 nehl. 0=neschválené 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – doplniť                         
do programu rokovania MZ poslanecký návrh Ing. Róberta Novotného, týkajúci sa poľovného 
revíru.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Program rokovania MZ 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl.1  
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   

 
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Kučka vykonal kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia MZ 

- na 5. zasadnutí bolo prijatých 115 uznesení, z toho 106 je splnených, ostatné                     
v plnení 

- k uzneseniu č. 5, ktorým bol poslanecký návrh MUDr. Dzurňákovej, MBA – kauza 
Tatraagrolev 

- vyhodnotené ako splnené, ale priebežne sa plní 
- dlhodobá kauza, ktorá sa rieši 
- bývalé vedenie aktívne vykonávalo agendu od r. 2018 
- v súčasnosti sa uskutočnilo 15 opatrení, začalo sa v apríli 2019, boli oslovené 

rôzne inštitúcie s predmetom činnosti spoločnosti Tatraagrolev 
- postupne začali chodiť odpovede z inštitúcii, celkovo  prišlo 8 odpovedí 
- až do poslednej chvíle to boli odpovede na kontroly, ktoré boli vykonané                             

na základe našej žiadosti 
- z KR PZ nesprístupnenie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie 
- ostatné kontroly – neboli zistené žiadne porušenia 
- až do utorka 18.6.2019, kedy 1-krát prišla odpoveď z ÚKSUP a boli zistené 

porušenia predpisov týkajúce sa skladovania, manipulácie, realizácie hnojenia 
- začaté bolo správne konanie voči firme Tatraagrolev, uložená sankcia 
- vzhľadom na skutočnosť, že táto kauza prebieha, pretože firma Tatraagrolev sa 

odvolala voči tomuto rozhodnutiu, spomenutý úrad ju posunul na MPaRV SR 
- je to prvý relevantný dokument, kde boli spísané nezrovnalosti a nedostatky 

v dodržiavaní predpisov 
- keďže táto kauza hýbe Levočou, aj širokým okolím, rozhodli sme sa touto cestou 

poskytnúť informácie pre vás, čo sa v tejto veci udialo. 
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Ing. Novotný – chcel by som sa vrátiť pri kontrole plnenia uznesení k bodu minulého MZ - 
odvolanie riaditeľa LML s.r.o., kde by som chcel doplniť informácie k nakladaniu s majetkom 
mesta tak, že by som chcel poveriť hlavnú kontrolórku mesta, primátora mesta a JUDr. 
Papcuna, aby vyhodnotili informácie, ktoré budem predkladať, a to že veľmi 
netransparentným spôsobom došlo k ujme mesta, ktorá je vyčísliteľná 

- pri predaji v r. 1998 za primátora Pekarčíka došlo k predaju pozemkov Mesta 
Levoče spoločnosti  LML a následne o 4 roky neskôr došlo k odpredaju časti 
týchto pozemkov  fyzickým osobám menovite predávajúci Ing. Ján Tancár, 
kupujúci  Ing. Tancár s manželkou, kde si takýmto spôsobom obišli schvaľovanie 
predaja majetku zastupiteľstvom 

- druhá zmluva – v zastúpení jediný spoločník Miroslav Vilkovský predáva pánovi 
Čemanovi a tretia zmluva predávajúci Tancár a kupujúci Miroslav Čurilla 
s Máriou Čurillovou 

- na poslednom MZ nás pán zástupca primátora  nazval blbcami 
- on kupoval tento pozemok od pána Pekarčíka,  
- chcem, aby hlavná kontrolórka, primátor mesta a JUDr. Papcun posúdili, či 

nedošlo k majetkovej ujme mesta, pretože viem si predstaviť, že hodnota pozemku 
v zmluve je 5 eur a realitná kancelária , ktorá to ponúka firme, ktorá tieto pozemky 
kúpila od mesta za záhadných okolností pri výstavbe lyžiarskeho vleku, teraz má 
cenu 70 eur, ale bola aj 100 eur 

- asi by sme tu polemizovali,  
- dávam verejný prísľub, že odkúpim tieto pozemky za 60 eur/m2 a vrátim do 

pokladne mesta rozdiel. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – keď bol porušený zákon, treba dať trestné stíhanie na tých, ktorí tie 
zmluvy podpísali 

- teraz je kontrola plnenia uznesení 
- pri kontrole plnenia uznesení môžete dať úlohy hlavnej kontrolórke a mne, nie 

kolegovi poslancovi 
- keď bol porušený zákon, čakám, že dáte na mňa trestné oznámenie za podpísanie 

zmluvy s pánom Čemanom 
- čakám, že dáte zajtra na mňa trestné oznámenie, že som podpísal tú zmluvu 
- ja sa k tomu hlásim, že som to podpísal 
- je to zať pána Kisku 
- zajtra čakám trestné oznámenie na primátora mesta za to, že sa to predalo za takú  

cenu, ako to tam je  
- porovnávať ceny pozemkov na Levočskej doline, keď tam nebola ČOV, kanál, 

voda, s tým, čo je tam dnes, sa nedá. 
 
JUDr. Murín – vyžaduje to veľmi veľa investigatívy, veľa voľného času, aby človek prišiel      
do organizácii, za ekonómkami, nemajú čas, majú veľa roboty 

- my vyžadujeme vyvodenie politickej zodpovednosti 
- pán primátor, za mňa Vám môžem garantovať, že žiadne trestné oznámenie 

nepôjde, ale treba mať v orgánoch spoločností iných ľudí, nie takých, ktorí sami 
sebe prevádzajú pozemky 

- vyžadujeme vyvodenie politickej zodpovednosti. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ja som nezávislý, nemám politickú zodpovednosť. 
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Ing. Novotný – trestné oznámenie nepodávam 
- keď sme odvolávali Ing. Tancára, chceli ste argumenty, prečo si myslím, že 

riaditeľ LML nehospodáril s majetkom a šafáril 
- tu je dôkaz 
- nikde sme sa v archíve nedopátrali,  na základe akého aktu došlo k odpredaju 

pozemkov z Mesta Levoče na  LML a následne o 4 roky sa tento majetok 
s obídením schvaľovania v MZ predával fyzickým osobám 

- neviem, kto je švagor pána Kisku, ani pán Kiska 
- preto som vyzval JUDr. Papcuna, aby vyvodil zodpovednosť, lebo sa hádzal                  

do striel, keď som chcel odvolať Ing. Tancára a povedal, že on prvý by podal  
trestné oznámenie, ak by som predložil dôkaz 

- tu vám svietili 3 kúpne zmluvy, tu vidíte, že keby sa neodpredal majetok v tom 
čase,  Levoča by mala v majetku pozemok, ktorý by vedela predať za  10- násobok 
toho, čo predala v minulosti 

- nebudem dávať trestné oznámenia 
- požadujem, aby ste vyvodili zodpovednosť, pretože mestu bola spôsobená ujma,  
- v tom čase boli poslancami pán Čurilla, pán Tancár. 

 
JUDr. Murín – z morálneho hľadiska považujem za neprípustné, aby sme neumožnili 
najstaršej členke MZ pani Kravecovej zapojiť sa do diskusie 

- preto dávam poslanecký návrh na zmenu rokovacieho poriadku v paragrafe 8 
odseku č. 16 vynechať 2 a 3. vetu – návrh na predčasné ukončenie diskusie môže 
dať akýkoľvek poslanec. 

 
Ing. Vilkovský, MBA – súhlasím s Vami, ale dajte to do programu MZ a budeme upravovať 
aj rokovacie poriadky. 
 
JUDr. Murín – ale ja chcem teraz. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – musí to byť bod rokovania. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – pri kontrole plnenia uznesení nie sú poslanecké návrhy 

- musí to byť bod rokovania.  
 
Ing. Novotný – vyžiadali sme si pri kontrole na mieste dokumenty 

- Ing. Tancár argumentoval, že režijný poľovný revír  funguje tak, že môže strieľať 
ten, kto zaplatí a ten, koho ukáže primátor mesta 

- z katalógov ulovenej zveri vyšla skutočnosť, že si odstrelil 200 bodového jeleňa  
nejaký pán Mrena a zastrelil ho zadarmo a nebol to iba on, kto si zastrieľal 
zadarmo 

- pán primátor, chcem sa opýtať, či máš aj právo prvej noci, keď niekoho zosobášiš, 
alebo či si tu nejaký zemepán? 

 
Ing. Vilkovský, MBA – nemám právo prvej noci, ale môžem mať, čo sa týka revíru. 
 
p. Čurilla – páni kolegovia poslanci, neviem, čo je vaším cieľom, ale máme mandát od ľudí, 
aby sme riešili problémy a tvorili hodnoty, ktoré skvalitňujú život obyvateľov 

- váš útok je účelový a cieľom je diskreditácia 
- vy máte osobné útoky na primátora, na moju osobu, na Ing. Tancára 
- vrátim sa do minulosti 



6 
 

- k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo 
- som vo verejnej službe pomerne dlho a veľmi som si strážil tieto veci, nikdy som 

vedome neporušil zákon 
- hovoríte o veciach, ktoré boli v úplne inom čase, rok 1998, keď z Levočskej doliny 

všetci odchádzali 
- v roku 1998, keď bol primátor pán Pekarčík došlo k tomu, že mesto Levoča 

dostalo od štátu  pozemky súdnou cestou 
- vzhľadom na etablovanie firmy pri správe tohto majetku mala zámer firma LML  

postaviť na nich budovu 
- LML preto odkúpili pozemky, aby vybudovali sídlo 
- následne sme od štátu zo zákona získali budovu kaštieľa a vznikla iná situácia 
- firma využila tieto priestory a tam spravila svoje sídlo 
- preto tie 2 pozemky ostali 
- pamätám, koľko áut sa vyviezlo, bolo to verejné smetisko 
- ja som to kupoval riadne cez verejnú obchodnú súťaž od mesta, nie od LML, bolo 

to riadne na MZ, bolo 6 obálok, moja ponuka bola najvyššia, čiže som sa stal 
majiteľom pozemku 

- následne som kúpil 300 m2 od mesta, nie od LML 
- išlo  o taký nevyužitý klín pri potoku 
- spoločnosť LML nemala žiaden zákonný dôvod, že nemôže odpredávať pozemok, 
- takže som si dokúpil pozemok, ktorý bol nevyužitý 
- LML to kúpili od mesta za 50 Sk/m2 
- následne riaditeľ LML odkúpil ten pozemok za 150 Sk/m2 v tej dobe 
- ťažko porovnávať argumenty  na tú dobu, ktorá vtedy bola 
- k odpredaju pre spoločnosť uvediem, že my sme neuspeli na Závade s lyžiarskym 

vlekom, keďže bol problém s vodou, vlastníci nechceli pristúpiť na vysporiadanie 
majetku, tak  padlo rozhodnutie , že mesto do toho nejde 

- následne padlo rozhodnutie na MZ, postaviť lyžiarsky vlek na Levočskej doline,                          
1. etapu sme urobili my. 

 
Ing. Novotný – nepochybujem, že všetko je ošetrené voči porušeniu zákona 

- ja som argumentoval s tým, že zástupca lesov, konateľ, nezveľadil majetok, ale 
týmto pochybným predajom spôsobil škodu 

- dnes to mohol predať za 60 eur/m2, ku ktorým som sa hlásil 
- samozrejme, že chápem, že to máš pán primátor ošetrené, robil si to v dobrej viere, 

tak ako si aj zabudol ako primátor prihlásiť Satel do konkurzu, keď krachovala 
firma Satel 

- mohol by si celú genézu pánovi Čurillovi ozrejmiť, ako sme prišli vtedy o budovu 
- je to všetko dobre ošetrené, nemôžeš byť zato postihnuteľný 
- ja som  predložil dôkazy, že sa tam nepostupuje manažérsky a šafári sa tam 

s majetkom a poľovnou zverou. 
 
 
p. Čurilla – pán kolega, s tým Satelom sú nepravdy 

- my v situácii, kedy sme 1. etapu ukončili,  došlo k odpredaju, prišla silná firma 
Arprog 

- predaj pozemkov bol, myslím, za 70 Sk/m2, ale so záväzkom, že firma Arprog sa 
zaviazala, že vybuduje infraštruktúru na Levočskej doline – voda, kanál, ČOV 

- preto sú ceny pozemkov iné 
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- hovoriť o cenách pozemkov, kedy tam nebolo nič a boli za 150 Sk/m2 sa nedá 
porovnávať s tým, čo je tam dnes 

- je to úplne nekorektný útok, nepodložený žiadnou pravdou.  
 
JUDr. Papcun – v prvom rade chcem poďakovať za to, že ste tento materiál predložili 

- je to vaše plné právo, ja som rád, že vykonávate svoju kontrolnú funkciu 
- ja tu hodenú rukavicu  prijímam 
- ja sa tým budem zaoberať naozaj, ale budem sa tým zaoberať komplexne, pozriem 

si vtedajšie zásady hospodárenia s majetkom mesta, pozriem si vtedajší zákon 
o obecnom zriadení, pozriem si vtedajšie stanovy mestskej spoločnosti, pozriem si 
súhlas valného zhromaždenia mestskej spoločnosti, a ak vyhodnotím, len  z indícii, 
že bol spáchaný trestný čin,  tak podám trestné oznámenie 

- verím, že budeš chlap, a ak sa zistí, že trestný čin spáchaný nebol, tak vyvodíš 
politickú zodpovednosť sám voči sebe. 

 
Ing. Novotný – pán poslanec Papcun, ja som Ťa vyzval, aby si vyvodil zodpovednosť, aby si 
prijal opatrenia, a nie aby si podal trestné oznámenie 

- sám som povedal, že nepodám trestné oznámenie 
- čisto išlo o to, že sa s lesami, s  mestským majetkom  šafárilo prostredníctvom 

nástroja, ktorý sa volá Lesy mesta Levoča 
- v čase, keď sa predávali pozemky vám, rok 2002, boli zapísané na katastri v roku 

2003, bola informácia o vybudovaní lyžiarskeho vleku, čo je veľmi horúca 
informácia pre ľudí s realitným biznisom.  

 
JUDr. Papcun – povedal si, že som sa hádzal do striel, že budem prvý, kto podá trestné 
oznámenie 

- tieto indície, ktoré si tu vytiahol posúdim komplexne a v súvislostiach, pretože 
vytiahnuť na zastupiteľstve zmluvy je fajn, ale pre mňa to nie komplexná 
informácia 

- čiže ja si to posúdim a veľmi rád ti odpoviem. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – navrhujem diskusiu ukončiť, ale nedám licitovaný návrh 

- ide o ekonomickú, politickú a právnu rovinu 
- máme nato kontrolné orgány, dozornú radu, ktorá je kompetentná sa tým zaoberať 
- máme hlavnú kontrolórku 
- neviem , či prislúcha poslancom teraz toto rozoberať 
- baviť sa o 10 rokov späť je zbytočné 
- ja, keď som mal podozrenie, že pán primátor nekonal tak, ako mal, dal som trestné 

oznámenie na primátora, chlapsky sme si to vysvetlili pred vyšetrovateľom 
- ak máte podozrenie, dajte trestné oznámenie aj  vy. 

 
 
JUDr. Murín – pán Cvoliga, hovoríte, že si nepamätáte, čo bolo pred 10 rokmi 

- bol ste poslancom pred 10 rokmi 
- pán Čurilla, neberte to ako osobný averz voči  riaditeľovi 
- bol som za riaditeľom LML s.r.o., nemám problém na pôde MZ  sa Vám verejne 

ospravedlniť za ten bod, čo sa týka členstva v  dozornej rade z minulého MZ 
- pán riaditeľ mi predložil dokumenty, kedy ste bol zapísaný do obchodného 

registra, ja som si pozeral zápisnice 2- 3 dozadu, ale bolo to v zápisnici oveľa skôr, 
kedy ste bol zvolený za člena dozornej rady 
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- vy ste členom dozornej rady, z pohľadu morálnej etiky, máme mať členov 
v dozorných radách, kde si oni prevádzali pozemky? 

- pán primátor, aj vy v roku 2009 ako jediný člen VZ LML ste predali pánovi 
Čemanovi  2000 m2  bez odôvodnenia 

- máme uznesenia o prevode pozemku mesta na LML a vy ako jediný zástupca 
valného zhromaždenia ste predal pozemky z LML na fyzické osoby. 

 
p. Čurilla  - ja sa hlásim k tomu, čo povedal pán doktor Papcun 

- nech sa to prešetrí, ale  sú to absolútne  nepravdy 
- keď hovoríme o morálke a etike, vráťme sa do minulosti, konkrétne do minulého 

roku 
- minulý rok ste kupoval dom od mesta, priamo na námestí, dom nemalého rozsahu, 

kde sa záhadne za pár mesiacov zmenil znalecký posudok 
- prvý znalecký posudok bol na sumu 490 tis eur, potom po pár týždňoch druhý                   

na sumu 240 tis eur 
- poslanci upozorňovali, že tento dom nebol inzerovaný, jeden z dominantných 

domov na námestí, inzercia mala ísť minimálne do nadregionálneho rozsahu 
- toto je etické? morálne? nemala by sa tým zaoberať príslušná komisia? 
- nechcem sa k tomu vracať, lebo viem, koľko vás čaká práce s rekonštrukciou,                   

ale vy idete niekoho moralizovať? 
- vy idete hovoriť o morálke? 

 
JUDr. Murín – porovnávame jablká s hruškami 

- ja som budovu od mesta kúpil ako  fyzická  osoba, respektíve podnikateľ 
- neviem, či ideme spochybňovať znalcov, ktorí majú oficiálne pečiatky, odborné 

skúšky, a tak ďalej 
- zdôrazňujem z pohľadu občana, že listinné dokumenty podané do podateľne                  

sa  do komisií nedostávajú 
- ja som dal žiadosť ako občan, ktorý zamestnáva ľudí,  ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 
- ten návrh sa doteraz nikde neobjavil, nebol nikde zverejnený 
- z akého dôvodu? 
- vždy sa bavíme, že v komisiách sa všetko prerokúvava 
- máme tu človeka Levočana a jemu  ideme predávať cez VOS, firme Arprog cez 

osobitný zreteľ, nie cez VOS, veď by sa mohli súťaže zúčastniť aj  iní 
- ja by som tam dal vlek zo Závady na dolinu a dal by som levočským deťom                    

za 1 euro 
- ale tam ideme bez súťaže, ja by som dal 3-krát viac ako Arprog 
- tak, ako ste kupoval Paríž – Londýn, tak si predstavte, že máte 10 zamestnancov, 

ktorí majú rodiny a každé 3-4 mesiace sa trasú o to, či to kúpi niekto iný a zruší 
nájom, alebo predá niekomu inému 

- toto nie je osobitný zreteľ? 
- čo sa týka pozemkov, možno máte permanentky do kúpaliska, do lesov,                         

na poľovačky, vstupy do wellnes,  
- poľovný revír nie je zaradený do programu MZ, tak využívam tento bod, ale tak 

závažné argumenty, ako máme tu, že 200 bodový  strieborný jeleň, a akože 
mestský odstrel v septembri, plán lovu sa napĺňa?  

- a my, čo môžeme skasírovať hosťa, ktorý zaplatí trhovú hodnotu 7000 euro,                   
to dáme pánovi Kiskovi, pánovi Mrenovi, pánovi Virovi 
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- pán Čurilla, ako člen dozornej rady, veď za jedného jeleňa je škoda 7 000 eur, to je 
neprípustné vo vojenských a štátnych lesoch. 

 
p. Čurilla – zmeniť znalecký posudok zo 490 tis. eur na 240 tis. eur je prípustné? 

- mesto prišlo o podstatne viac 
- nie som poľovník, ale vážim si ľudí v našom poľovnom združení, lebo to myslia 

úprimne 
- čo sa týka poľovníctva v našom meste, najväčšiu škodu utrpelo poľovné združenie 

asi pred 3 rokmi, kedy padol geneticky najvzácnejší kus jeleňa  blízko intravilánu 
mesta. 

 
JUDr. Murín – intravilán nie je poľovný revír 

- preto ten, kto spôsobí škodu v intraviláne, nie je za ňu zodpovedný 
- čo sa týka Košickej 8, čakal som, čo urobíte ako poslanec, či podporíte, 

nepodporíte vyhodnotenie verejnej súťaže 
- prečo ste tu nebol prítomný? 
- cez prestávku ste zutekal, mohol ste ako poslanec byť pri vyhodnotení, klásť 

otázky. 
 

p. Čurilla – ja som nezutekal.  
 
Ing. Novotný – ignorujeme fakty, ktoré predložil pán Murín a bagatelizujeme škodu, ktorá 
vznikla 

- ponúkol som, že odkúpim pozemky, ktoré ste odkúpili v minulosti vy,  za 60 
eur/m2 a  zbytok doplatím mestu, chcem zhodnotiť majetok mesta 

- poslanec Papcun mi povie, že on sa nato pozrie 
- my sme chodili do archívu, neboli tam zásady 
- manažér Lesov mesta Levoče zhodnocuje majetok tak, že im to predával, jasné, že 

musel, lebo by tam nesedel 
- poľovný revír – môže chodiť, kto chce, je tu 120 poľovníkov, nemajú kde poľovať, 

majú jedinú smolu, že sa nenarodili  do tej správnej rodiny 
- dával som kvalitný návrh, kde moja ponuka, alebo ponuka nového poľovného 

združenia 6,5-násobne prevyšuje to, čo v súčasnosti platia Lesy mestu 
- transparentný predaj diviny, nie vybrané reštaurácie v Levoči, nebudem menovať, 

ktoré, ale keď prídeme a chceme odkúpiť mäso, tak nie je 
- ponúkol som zhodnotenie majetku mesta - 6,5 násobok vyššia cena a úroková 

sadzba, ktorá sa dá zistiť z NBS 
- keď myslíš, že mám vyvodiť politickú zodpovednosť zato, že chcem zhodnotiť 

majetok mesta, nech sa páči. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – keď bola spôsobená škoda mestu, čakám, že do zajtra 21. 6. podáš 
trestné oznámenie na konkrétnych ľudí, ktorí podpísali tú zmluvu 

-  ale keď nie, tak aj opačne. 
 
JUDr. Papcun – Robo, čo sa týka tých pozemkov, hodil si pomyslenú rukavicu, reagoval som 
pozitívne, akceptoval výzvu 

- ja viem, že odpoveď sa Ti nepáčila už v momente, keď si pochopil, že si stúpil na 
tenký ľad, tak si zazmätkoval, ale v poriadku 

- nemám záujem na tejto pôde vám sekundovať 
- to, čo ste povedali o poľovníctve je jedna nekonečná  a nepravdivá demagógia 



10 
 

- keď začnem to, čo si povedal, rozmieňať na drobné, tak zistíš, že na tom nie je 5% 
pravdy. 

 
 
JUDr. Murín – Pali, aj ty si členom poľovného združenia, pýtal som sa aj na Teba 

-  máš tam 4 jeleňov chytených,  
- máme tam jeleňa, ktorý má 207 bodov, ktorého trhová hodnota je 6-7 tis. Euro 

a nič - žiadna faktúra, žiadna platba 
- čo je na tom demagógia 
- Rusnák, Mrena, Kiska, Vira, 
- 6 000 eur bez úhrady, nie je faktúra, nie je platba. 

 
Ing. Vilkovský, MBA – ja mám čas 

- vy sa chcete teraz  baviť o poľovačke, moralizovať.  
 
JUDr. Murín – ale my teraz pýtame 40 tis. Eur na 3 roky dopredu do konca júna, ale 6 tis. Eur 
dáme len tak 

- lesníci, to je ťažká robota, robiť s krovinorezom 
- na 40 tis. Eur treba 150 tis. Eur tržby. 

 
Ing. Novotný – pri kontrole v LML nás informoval pán Tancár, že za mnohé  odstrely zveri  
nie je zaplatené do pokladne fyzickou osobou, ale nám zaplatia nejaké iné firmy, napríklad 
francúzska vodárenská spoločnosť, Agel a tak ďalej 

- nie je to trošku obchádzanie zákona o dani z príjmu? 
- na Lesoch mesta Levoča je netransparentný poľovný systém, a nie je umožnené 

ľuďom, aby zaviedli poriadok, ale stále iba elitári 
- pán primátor, nemáš nato právo, aby si mohol Jožko Mrkvička streliť jeleňa, ktorý 

má hodnotu 5 – 6 tis. Euro, len preto, že si to vyhodnotil, že je to potrebné                        
pre mesto 

- preto som vyzval hlavnú kontrolórku a JUDr. Papcuna.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – ak myslíš, že nemám nato právo, zajtra daj trestné oznámenie. 
 
MUDr. Dzurňáková, MBA – páni, ja viem, že každý má ráno vysoké stavy hormónov, každý 
sa s tým nejakým spôsobom vysporadúvame 

- ja by som sa chcela vrátiť k téme diskusie, kontrola plnenia uznesení, vyhodili ste 
ma z témy 

- pán prednosta, žiadam, aby si  informoval mestské zastupiteľstvo o ďalších 
procesoch,  aby sa to dostalo do programu ďalších zastupiteľstiev, vždy                            
na mestskom zastupiteľstve informovať, čo sa všetko robí a aké máme odpovede 
k téme Tatraagrolev. 

 
Mgr. Kučka – samozrejme 

- prvá relevantná informácia už prišla 
- po ukončení riešenia KRPZ určite príde tiež odpoveď.  

 
Ing. Novotný – pán primátor, stále máš možnosť Ty, ako jediný spoločník  Lesov mesta 
Levoče ... 
 
Ing. Vilkovský, MBA – faktická poznámka je  k tomu, čo povedala MUDr. Dzurňáková 
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- k diskutujúcemu, nie k lesom. 
 
JUDr. Murín – my sme Ťa neodtrhli od diskusie 

- riadia to informatici.  
 
MUDr. Suráková – má aj mesto nejaké pozemky, týkajúce sa znečisťovania ovzdušia,  či už 
vypovedalo zmluvy s firmou Tatraagrolev? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – výpoveď je možná k 31.10. príslušného kalendárneho roka. 
 
p. Čurilla – prerušme tému, lebo tu máme najvyššieho predstaviteľa firmy AGEL SK 

- prerušme tému a budeme pokračovať po skončení MZ, môžeme otvoriť diskusiu 
a diskutovať až do neviem kedy.   

 
PaedDr. Repaský – ďakujem za slovo 

- ja som si povedal, že nebudem reagovať, ale určite mi dáte za pravdu, páni 
poslanci, že nemôžem to nechať tak, keďže padlo moje meno 

- desí ma fakt, pán poslanec Novotný, že je to výsostne súkromná vec mňa a pána 
Švestku, môjho kolegu, môjho kamaráta a vo vzťahu k tejto veci s mojím kolegom 
pánom Švestkom, priateľom, máme oveľa lepšie vzťahy a nikdy sme sa viacej 
neľúbili, ako sa ľúbime teraz 

- neviem to definovať, neviem to pochopiť, neviem, o čo Ti ide, pretože osobne si 
myslím, že je to dehonestujúce pre mňa ako poslanca, ako občana a človeka, ale aj 
pre toto zastupiteľstvo a Levočanov, že takéto krčmové vyfabulované klamstvá 
riešiš 

- ak niekto povie, že Švestka sa dostal so mnou do konfliktu, len preto, že mal iný 
názor na galériu, je taká hlúposť, ako zatmenie slnka na Venuši 

- bol to iný problém, pán Švestka sa mi ospravedlnil, bol to z jeho strany problém 
a v konečnom dôsledku je mi ľúto, že toto musím tu hovoriť a musím upozorniť 
jedného aj druhého, že nielen, že neviete rokovací poriadok, ale vy neviete ani čo 
je to inštitút zastupiteľstva 

- ľudia nás volili, aby sme riešili nejaký progres, vy dvaja riešite regres 
- ja akceptujem váš názor, ale poprosím, aby ste nepoužívali invektíva a útoky, 

pretože toto je zastupiteľstvo, nie je to kabaret, alebo „one man show“, alebo „two 
man show“. 

 
Ing. Novotný – nedával som trestné oznámenie na Teba, pretože to môže urobiť pán Švestka 

- ja som len mal problém, aby šéf komisie pre školstvo, ktorým si Ty viac toto 
nerobil 

- aby som sa mohol stretávať s učiteľmi, vzpriamene im podať ruku a dať im signál, 
že človek, ktorý má na starosti školstvo z pozície poslancov, vystupuje takýmto 
spôsobom na verejnosti, mláti invalidného kolegu hlava nehlava,  noha nenoha, 
topánkou po hlave, ľudia si to fotia zvonku a následne sa vyviníš klasickým 
spôsobom   pre Teba jasným, na ďalšom najbližšom zastupiteľstve, lebo sa pán 
Cvoliga hnevá s pánom Majerským, tak im navrhneš zvýšenie platu 

- to bolo elegantné, obrovský odznačik Levoča, srdce, všetko 
- nech sa páči, toto je štýl 
- u mňa by to bolo,  Jozef, vedro k posteli každý večer aspoň dva týždne a tým 

pádom pozdravujem aj do Prešova toho  pápežskejšieho ako pápež, 
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a učiteľskejšieho než je Komenský, nášho najslávnejšieho vyučeného opravára 
automatických pračiek.  

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – Robo,  vošiel si do suterénu.  
 
JUDr. Murín – Ľubo, ja som Ti chcel ponúknuť lepšie platené miesto v nezákonne 
zloženej mestskej rade, kde by si za jedno zasadnutie dostal nejakých 70 eur 

- ja som pôvodne navrhol pána magistra Ogurčáka, kde u neho za posledný polrok 
nevyplával, čo sa týka jeho verejného fungovania, na povrch žiadny prešľap 

- chcel som sa vzdať členstva v mestskej rade a ponúknuť Tebe toto miesto, nevošlo 
to do programu 

- ty nás dvoch spochybňuješ, čo sa týka inštitútu zastupiteľstva, že nepoznám 
rokovací poriadok, neviem, či ty ho poznáš, ale ešte raz, máme mať členov 
dozornej rady  v mestských organizáciách, v Lesoch mesta Levoča, kde za jedného 
jeleňa, ktorý nás nestojí ani jedno euro, a je spôsobená škoda za 7 000 euro 

- tiež potrebuješ dotáciu do Základnej umeleckej školy na výlet do Talianska, tak 
o 7 000 euro by som Ti veľmi rád navýšil ten výlet, ale nemám, lebo zadarmo sa tu 
šafári a rozdeľujú sa aj povolenky. 

 
PaedDr. Repaský – idem tam služobne, mám na starosti 32 detí 24 hodín denne, som tam 
učiteľ, lekár, policajt, všetko, som jednou nohou v base 

- prínos festivalu pre mesto je nespochybniteľný, také renomé, aké tam robia deti je 
nevyčísliteľné 

- Robo, včera sme sa stretli, je problém sa nato opýtať? 
- je to moja súkromná vec 
- pán Švestka, keď sa toto dozvie, on vás môže riešiť 
- toto je zastupiteľstvo, postupujme konštruktívne 
- chceli ste ma týmto očierniť 
- prijímam konštruktívnu kritiku, ale odmietam klamstvá a vyfabulované veci 
- je to dehonestujúce.  

 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  16 proti 0   zdr 1   nehl. 0  
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia  MZ. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
Ing. Vilkovský, MBA – dúfam, že teraz začnete pracovať pre Levočanov, lebo zatiaľ ste 
pracovali pre seba.  
 

3. Správa o hospodárení spoločnosti Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča, a.s. za rok 2018 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – predstavil predsedu predstavenstva AGEL SK Ing. Michala Pišoju, 
MPH , nového riaditeľa VNsP a.s. Levoča Ing. Viktora Halířa a člena dozornej rady AGEL 
SK a hlavného lekára východného Slovenska MUDr. Pavla Rusnáka.  
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Ing. Michal Pišoja, MPH – personálna zmena sa udiala v pondelok na poste riaditeľa VNsP 
a.s. Levoča 

- v rámci roka 2018 sa podarili 2 veci – rekonštrukcia transfúzneho oddelenia 
a modernizácia RTG pracoviska+ bežné prístrojové obnovy 

- vzniklo detašované pracovisko laboratórií v Kežmarku, objem tržieb vzrástol pre 
levočskú nemocnicu, tá sa rozšírila smerom do Kežmarku 

- pripravuje sa realizácia centrálneho príjmu, vyhodnotená súťaž prešla všetkými 
kontrolami, preto ten proces trvá tak dlho 

- teraz riešime s investičným oddelením AGEL SK odovzdanie stavby, začne sa 
v najbližších týždňoch, mesiacoch búrať, kopať stavať, renovovať  a sťahovať 

- výsledok hospodárenia je po zdanení 293 tis. Eur, tento výsledok násobený 2-3-
krát je vždy reinvestovaný do majetku nemocnice, je to aj otázka spoluúčasti 
spolufinancovania  centrálneho príjmu 

- rozpočet je 4,8 mil. eur, štát dotuje sumou 4,1 mil. Eur, zvyšok doplatí nemocnica 
- rok 2019 – spustenie projektu centrálneho príjmu, realizácia investícii, ktoré sú 

načrtnuté v investičnom pláne - začína rekonštrukcia strechy, opravy budov 
a dodávka techniky na oddelenia, najmä na neurológiu, chirurgiu a tak ďalej 

- investičný plán na rok 2019: časť už bola realizovaná a je v objeme 800 tis. Eur 
- v rámci personálnej situácie, tvárou vpred bojujeme s personálnymi problémami, 

ktoré majú všetky slovenské nemocnice, využívame synergie Agelu, čiže 
nemocnice Krompachy, ale aj Kežmarok, alebo vyššieho pracoviska, ktorého 
zástupca doktor Rusnák sedí medzi nami,  

- snažíme sa prilákať aj absolventov medicíny a atestovaných lekárov, aj v rámci 
návratu z Českej republiky 

- situácia je jeden deň stabilná, druhý deň nestabilná, robíme všetko preto, aby sme 
to držali tak, ako to je  

- aktuálna je otázka stratifikácie nemocníc 
- VNsP je oprávnený čerpateľ prostriedkov z EÚ, o čom svedčí centrálny príjem 
- v rámci stratifikácie získava nemocnica imunitu na 8-10 rokov a máme šancu 

a možnosti prispôsobiť fungovanie prevádzky nemocnice tak, aby bola ďalších 10-
20 rokov. 

 
Ing. Novotný – keďže mesto Levoča uzavrelo s firmou Agel nájomnú zmluvu, s  tým, že Agel 
neplatí nájom mestu, koľko zo zisku ide do opráv budov nemocnice? 

- v Kežmarku platí AGEL nájom a z toho sa hradia opravy budov 
- budú mať pacienti a návštevníci k dispozícii toaletný papier? 

 
Ing. Pišoja, MPH – prvá otázka je, že nemôžeme porovnávať vzťah Agel verzus Kežmarok 
a Agel verzus Levoča 

- máme iný vzťah 
- nájom v Kežmarku je formálny, lebo mesto Kežmarok sa zaviazalo 100% 

preinvestovať do budov a zveľaďovania svojho majetku 
- v Levoči je iná filozofia, všetko, čo sa investuje do majetku mesta, ostáva 

v majetku mesta, teda sa zveľaďuje majetok mesta 
- jeden z príkladov, že celý urgentný príjem nie je majetkom Agelu, bude  majetkom 

mesta 
- stane sa tak po vypršaní zmluvy, celá investícia bude riešená takto 
- suma 800 tis. Eur preinvestovaná v pravidelných intervaloch v rámci nemocnice 
- tieto budovy nie sú v ideálnom stave kvôli veku, investície 30-40% ročne 
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- druhá otázka, nevedel som o tom, riaditeľ dostane úlohu, v ageláckych 
nemocniciach je úzus, že by mal byť až na zlyhanie ľudského faktora plne 
zabezpečený servis.  

 
Ing. Novotný – je Vám známa skutočnosť, že vyberáte parkovné, ale nemáte nato titul 
majetkový a  prenajímate garáže tiež bez titulu? 
 
Ing. Pišoja, MPH – táto skutočnosť nám nie je známa, preverím a podám písomné stanovisko.  
 
p. Kellner – je pravda, že členka dozornej rady dala žalobu o neplatnosť výpovede? 
 
Ing. Pišoja, MPH – túto informáciu som dnes zisťoval v nemocnici 

- bola podaná sťažnosť o neplatnosť výpovede 
- reálne plynie lehota 2 mesiace na podanie žaloby 
- nemocnica momentálne nemá žiaden papier v ruke 
- v prípade, že to tak bude, neostáva mi nič iné, len požiadať mesto, aby sa s tým 

problémom vysporiadalo. 
 
p. Kašper – v Levoči rastie nespokojnosť pacientov s nemocnicou, ukazuje to aj prieskum 
poisťovne Dôvera, kde nastal prepad nemocnice na 31. miesto, kde posledné sú Levice 
        - aké opatrenia sa zavedú, aby sa to opäť zlepšilo a aké boli dôvody prepadu? 
 
Ing. Pišoja, MPH – čo sa týka prieskumu Dôvery, ďalší prieskum je INEKO,  tie 
vyhodnotenia sú na základe veľmi malej vzorky pacientov, návštevníkov a zamestnancov 

- často sa venujú iným než medicínskym kritériám,  napríklad aj či je zverejnený 
cenník na svojom portáli, transparentnosť a podobne 

- AGEL má kvartálne systém vyhodnocovania spokojnosti 
- teraz sme to vyhodnocovali 10. - 11. 6. 2019 na celoslovenskej agelovskej 

konferencii 
- väčšina nemocníc zlyháva na komunikácii personál – pacient 
- ako jeden z týchto dôvodov bola aj najvyššia personálna výmena a zároveň 

zavedenie intenzívnych školení v rámci Agelu inhouse na komunikáciu lekár – 
pacient a zamestnanci medzi sebou 

- možno sa to zdá banálne, ale väčšinou vám vyjde 75-80% nespokojných pacientov 
práve s tým 

- postupne budú prebiehať školenia primárov a personálu 
- riaditeľ dostal úlohu, aby čo najskôr prijal opatrenia na zlepšenie.  

 
Mgr. Kramarčík – počúvame sťažnosti ľudí, rodiny, známych 

- najvypuklejšia situácia je na chirurgickom oddelení 
- mám aj vlastnú skúsenosť 
- čo je vrchol, že obvodní lekári posielajú do iných nemocníc pacientov mimo 

Levoče 
- možno zaujať stanovisko, ako to riešiť? 

 
Ing. Pišoja, MPH – to, čo ste povedali, vnímame rovnako niekoľko mesiacov 

- dochádza  ako pri chirurgii, tak aj traumatológii k sťažnostiam 
- prioritnou úlohou vedenia bude preskúmať príčiny a napraviť to, aj v rámci 

celkovej prevádzky 
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- preto sme poverili aj  MUDr. Rusnáka, ktorý sa bude viac tomu venovať, urobíme 
maximum preto, aby sme prinavrátili spokojnosť. 

 
p. Dunčko – otázka k prevádzkovej údržbe,  údržba budov, upratovanie v zime, spadnutý múr                             
ku ul. Štúrovej 

- čo spolupráca s ústavom na výkon väzby, či chodia väzenkyne upratovať, či to 
skončilo 

- bude aj ambulancia športovej medicíny? 
- máme športovcov, musíme chodiť do Popradu.  

 
Ing. Pišoja, MPH – čo sa týka samotnej údržby, sú nastavené kritéria v rámci nemocnice, 

- nebránim sa tomu, aby sme prišli raz za štvrťrok na mestské zastupiteľstvo 
a povieme si určité témy 

- my nechceme, aby bola VNsP vnímaná ako zanedbávaná 
- potrebujeme vedieť váš pohľad, vaše podnety 
- nejedná sa o záležitosti, ktoré by sa nedali riešiť 
- čo sa týka väzenkýň, neviem, aký je stav 
- ja som to inicioval, aby sa to vrátilo 
- v prípade , ak je to možné, tak určite áno 
- v ostatných nemocniciach sme žiadali aktivačné práce, ale v Levoči sa nepodarilo 

zamestnať nikoho,  
- v Komárne robia všetko, je to tam vyzametané, vyupratované 
- ak je takáto možnosť, budeme to riešiť 
- čo sa týka športovej medicíny, nedávno zatestovala zo športovej medicíny                       

MUDr. Dzurňáková, MBA, región v rámci tejto špecializácie nie je obsadený, 
preto chceme čo najskôr spustiť základnú diagnostiku pre športovcov. 

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – my ako menšinový akcionár, nebudeme zasahovať do personálnych 
otázok 

- aký je reálny hospodársky výsledok za rok 2018? 
- viem, že sa tam urobil nejaký zásah Agelu, aby sa hospodársky výsledok ponížil 
- aká je vízia nemocnice z pohľadu Agelu Sk? 
- počuli sme o urgentnom príjme, kde je podmienka fungovania nemocnice na určitú 

dobu, tak ako chcete napĺňať tento štatút 
- máte vízie pre obsadenie  personálnej kapacity pre urgentný príjem? 
- nájom je schválený na 20 rokov 
- ste ochotní otvoriť túto otázku, dať mestu nájom a mesto Levoča by investovalo 

tieto peniaze do budov? 
- aký je investičný plán do budov na rok 2019? 

 
Ing. Pišoja, MPH – hospodársky výsledok za roky 2016, 2017, 2018 vidíte, má rastúcu 
tendenciu 

- úprava hospodárskeho výsledku - nedochádza k nijakému zásahu zo strany Agelu 
SK, čo by upravovalo hospodársky výsledok 

- AGEL je centrálne manažovaná spoločnosť a zastrešuje množstvo aktivít, ktoré by 
nemocnica nezmanažovala 

- všetky iné otázky, ako sú vyjednávanie na poisťovni, mzdy, účtovníctvo, 
farmakoekonomika, nábor personálu a iné sa dejú centrálne a nemocnica si 
objednáva na základe zmluvy tieto služby 



16 
 

- hospodársky výsledok má rastúcu tendenciu z dôvodu lepšieho centrálneho  
vyjednávania Agelu na poisťovni, centralizácia umožnila rast tržieb 
a hospodárskeho výsledku, preto je to dobrý model 

- personálna príprava na urgent – stavba  bude trvať 18 mesiacov a potom určitý čas 
na dodávku kľúčovej technológie a počas toho robíme všetko preto, aby to bolo 
personálne obsadené, časť personálu bude z VNsP a deficit, ktorý vychádza 
z výnosu ministerstva budeme v priebehu toho sanovať 

- prosba k mestu, v prípade, že ste schopní vybaviť lekárov do VNsP a.s., jednali 
sme s primátorom, budeme radi, keď bude mesto schopné zabezpečiť cenovo 
výhodné ubytovanie a tiež poskytneme motiváciu dlhodobej práce vo VNsP 

- čo sa týka nájmu, zmluva o nájme je vyrokovaná, nemáme dôvod v tejto zmluve 
niečo meniť, téma bola otvorená aj na valnom zhromaždení 

- otočím inak tému, Agel počas svojho fungovania z nemocnice nevyplatil 
dividendy ani 1 euro, všetok zisk sa reinvestuje do prístrojového vybavenia VNsP 

- VNsP tvoria 3 zložky – budova, prístroje a najdôležitejší sú ľudia 
- neberme nemocnici tie peniaze, ktoré má nato, aby sa rozvíjala a v rámci tej 

situácie, ktorá v slovenskom zdravotníctve je 
- reinvestujeme všetko do toho, aby sme prilákali personál a stabilizovali situáciu.   

 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ako je Agel pripravený na diskusiu odpredaja akcií?  

- my chceme odpredať akcie. 
 
Ing. Pišoja, MPH – spolupráca s mestom je dobrá 

- nemáme dôvod a snahu akýmkoľvek spôsobom  získať 100% akcií 
- ak je tu ponuka, tak budeme na ňu reflektovať 
- je to podmienka ďalších krokov. 

 
MUDr. Suráková – riaditeľ VNsP je poverený, či menovaný? 

- riadiť dve nemocnice bude náročné 
- kde bude jeho srdce? V Levoči či Kežmarku? 
- je to veľmi dôležité, lebo my zastávame občanov Levoče  
- záleží nám na tom, aby táto nemocnica napredovala. 

 
Ing. Pišoja, MPH – pán riaditeľ je menovaný do funkcie 

- valné zhromaždenie odvolalo a menovalo nového riaditeľa, nie je tam zmienka 
o dočasnosti, o dočasnom menovaní 

- je 100% riaditeľ.  
 
MUDr. Suráková – bude to zvládať? 
 
Ing. Pišoja, MPH – poslaním nemocnice je poskytovanie zdravotnej starostlivosti  

- my všetci ostatní musíme vytvárať podmienky, aby tomu tak bolo 
- spojenie 2 nemocníc umožňuje poskytnutie lepšej, širšej zdravotnej starostlivosti 

pre Levočanov, či Kežmarčanov, lebo každá nemocnica je silná v niečom inom 
- naším cieľom je z pohľadu nového vedenia riadiť obe  nemocnice, ale každá 

nemocnica má svoje medicínske vedenie, riaditeľ má byť merítkom jednej, či 
druhej nemocnice,  ktorý zodpovedá za rozsah starostlivosti 

- z Kežmarku by mala časť špecializácie prejsť do Levoče a naopak 
- práve kooperácia je výhodná, ktorá sa nám potvrdila aj v nemocniciach, ako sú 

Levice a Zlaté Moravce, synergia cez jedného riaditeľa pomohla významne 
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- ide o odbúranie personálnej otázky, prednostných vyšetrení v jednotlivých 
zariadeniach.   

 
Ing. Novotný – máte k dispozícii auditovanú výročnú  správu a kto je váš externý audítor? 

- aby som to ako ekonóm porovnal. 
 
Ing. Pišoja, MPH – Agel je auditovaný firmou Deloitte 

- každá spoločnosť je auditovaná separátne 
- ak túto správu nemáte k dispozícii, tak Vám ju dáme cez dozornú radu, ktorej 

predsedkyňou je nominantka mesta 
- dozorná rada dokonca schvaľuje účtovnú závierku a dozorná rada vyberá audítora 

na naše doporúčenie, aby sa zachovalo určité renomé tej závierky.  
 

MUDr. Ščurka – som najstaršie slúžiaci lekár, robím na chirurgii 24. rok ako sekundárny 
lekár 

- záleží mi na nej, vidím jej pády a vzostupy, sám tu žijem, som poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti v meste a regióne 

- chcem poďakovať za traumatológiu, rozbehli sme ju, za prístrojové dovybavenie 
- zastabilizovaná situácia lekármi 
- držíme trend v miniinvazívnej traumatológii aj v porovnaní so silnými 

nemocnicami 
- vyšperkovali sme ju aj na úroveň Popradu 
- po rokoch útlmu sa opäť naštartovala traumatológia 
- pre nás bol problém malý spád, našou sesterskou nemocnicou sú Krompachy, teda 

spádová oblasť je 150 tis. ľudí, nerobia to kolegovia v Kežmarku ani 
Krompachoch 

- ako jedni z mála robíme aj baliatickú chirurgiu 
- momentálne je na oddelení 7 chirurgov, jedna kolegyňa na MD 
- za 24 rokov odišlo 30 chirurgov, je to obrovská migrácia 
- preto by bolo dobré zaviesť systém štipendia, je pravda, že AGEL určí, ktoré 

mesto? 
- má AGEL takéto nejaké štipendium pre študentov medicíny? 
- v minulom roku sme riešili Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
- prečo sa nespomína? 
- bola to zaujímavá myšlienka, išlo skvalitnenie služieb, nastal nejaký problém? 
- investičný plán bol vyčerpaný na 48 %, čo je dosť málo 
- odvolaný riaditeľ Tekáč údajne  mal najlepšie ekonomické výsledky za 3 roky, 

dôvod odvolania je vaša záležitosť, prečo bol odvolaný. 
 
Ing. Pišoja, MPH – 26.6. máme podpisovanie zmlúv so študentmi 

- naša filozofia je dostať, čo najviac študentov do nášho portfólia a vedieť im 
zatraktívniť zariadenia ako Levoča, Krompachy, Zlaté Moravce 

- neviem, či má niekto záujem o Levoču 
- my si študentov postupne formujeme 
- zrušili sme poplatky s akoukoľvek angažovanosťou študentov, robia sa 

masívne akcie pre študentov firmou AGEL 
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bolo nesprávne uchopené 

bývalým vedením VNsP, kedy dodatočné náklady presahovali  50% 
investovanej dotácie 

- bude 2. a 3. kolo, nevylučujem, že sa o tom budeme baviť 
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- investičný plán na rok 2018 je pravda, ale AGEL postupuje pri investičných 
akcií inak, súvisí aj s procesom súťaží a zaradzovania do majetku 

- preto proces dobehne v roku 2019 
- čo sa týka poslednej otázky, hospodársky výsledok nie je všetko 
- primárne nemocnica je hlavne o poskytovaní kvalitnej, bezpečnej a dostupnej 

zdravotnej starostlivosti 
- jeden z hlavných dôvodov hospodárskeho výsledku v roku 2018 bol doplatok 

z VšZP. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – k CIZS sa môžeme vrátiť, pokiaľ MZ SR navýši objem finančných 
prostriedkov 

- nemôže byť výška dotácie pod 50%. 
 
Mgr. Kramarčík – nechcel som uraziť žiadneho lekára, vážim si prácu každého lekára 

- nedehonestujem prácu lekárov, nedovolil by som si hodnotiť prácu lekára 
- ale hovoria to ľudia a aj obvodní lekári. 

 
MUDr. Dzurňáková – robím o jeden rok viac ako MUDr. Ščurka v tejto nemocnici a dlho už 
pracujem ako primárka 

- väčšinu vecí sme si vyjednali na pondelkovej gremiálnej porade 
- problémy sú, a asi aj to boli aj dôvody, prečo ste prišli všetci traja,  
- budete pod veľkým drobnohľadom, lebo musíme niektoré veci kontrolovať,  
- za 1,5 roka odišlo 31 lekárov 
- keď máte 90 lekárov a 30 odíde, tak z pohľadu manažéra, je to vysoká fluktuácia 
- vysoká fluktuácia znamená zvyšovanie personálnych nákladov, zaúčanie nových 

lekárov 
- aj výmena nie je o tom, že dokážem vymeniť kvalitného onkológa za rovnako 

kvalitného onkológa 
- pravda je taká, že ku dnešnému dňu nám chýba 31 lekárov 
- chcem sa opýtať, či ste spravili personálny audit, atestovaných a neatestovaných 

lekárov? 
- niekedy to vyzerá, že primári hovoria, že nemajú s kým robiť, ale otázka je, či to aj 

tí lekári môžu robiť 
- lekári z iných nemocníc, napr. z Popradu, Vyšných Hágov sa pýtajú, či máme 

toľko atestovaných lekárov, že nám odchádzajú a oni uvedú, že vedenie nemocnice 
s nimi vôbec nekomunikovalo, aký je dôvod odchodu 

- preto výzva na nové vedenie, aby ste  konzultovali dôvody 
- absolventi majú svoje predstavy o tom, ako chcú robiť,  
- nie je to všetko o tom, že paušalizovať to tak, že aj iné nemocnice majú problémy 
- sme Levočania, máme 33% akcií, kontrolujeme, ale nechceme až tak, že musíme 

odvolávať 
- v roku 2017 robili všetci veľa, spravili sme nadvýkon, ktorý sme nemali zaplatený, 

potom dobrými manažérskymi schopnosťami vyrokovali akcionári u VšZP 
doplatok vo výške 120 tis. Eur a to je dobrý hospodársky výsledok za rok 2018 

- nie rok 2018 bol úspešný, ale rok 2017, kedy bola výkonnosť nemocnice vysoká 
- MUDr. Rusnák , chcem Vás poprosiť, ste skvelý lekár a pragmatický typ 
- hovoríme o spolupráci medzi nemocnicami 
- chirurgia nemala rok primára, MUDr. Ščurka nato upozorňoval na mestskom 

zastupiteľstve 
- vedeli ste o tom? informovalo Vás bývalé vedenie, že to tak je, že máme krízu? 
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- riešili by ste to Vy, žeby ste poverili neatestovaného lekára vedením oddelenia, 
dvojročného, konkrétne? 

 
MUDr. Rusnák – vedeli sme o problémoch, s MUDr. Slávikom sme hľadali atestovaného 
a správneho človeka, prebehlo x stretnutí, nebolo to ľahké, ani nie je ľahké 

- niekedy aj nájdete človeka, ale nie je to ono, lebo nikto nemá jasnovidecké 
schopnosti 

- my máme v metropole východného Slovenska inú situáciu, je tam  viac možností 
- preto apelujem znovu, pokiaľ sú tu rezervy, treba s nami komunikovať 
- budem za všetko vďačný, za lekárov aj sestry 
- budeme robiť programy, stretnutia v rámci odbornej spoločnosti, stretnutia v rámci 

lekárskych rád, stretnutia v rámci regiónu, hlavne Krompachy, Levoča 
- už prebiehajú stretnutia aj dnes, aby bola spolupráca, výpomoc 
- došlo k výmene na vedúcich postoch, situáciu riešime krátko 
- výmena na poste riaditeľa tohto týždňa, už sme tu druhýkrát 
- spravíme všetko preto, aby táto nemocnica fungovala.  

 
MUDr. Dzurňáková – vítam, že prebehla zmena aj na poste predsedu predstavenstva a aj                            
na pozíciách dozorných rád, lebo si myslím, že ste plne kvalifikovaní ľudia, ktorí môžu 
pomôcť nemocnici aj medicínsky, aj ekonomicky 

- my Vám budeme držať palce pán riaditeľ, lebo 590 zamestnancov je veľká skupina 
podniku so širokým záberom,  

- všetkým nám záleží na tom, aby to fungovalo, aby sa to odpolitizovalo, aby to bolo 
férovo, profesionálne, dobre odborne nastavené. 

 
Ing. Novotný – pani poslankyňa, som šťastný, že Ti leží osud levočskej nemocnice na srdci 

- som priamočiary, čo sa týka kritiky alebo vymožiteľnosti stavu, ktorý chceme 
dosiahnuť 

- prečo si hopkáš na plese Agel v Prahe a nepovieš ľubozvučnou slovenčinou rovno 
Chrenekovi, prečo nám odchádzajú lekári? 

- je tu jeden poslanec, ktorý si myslí, že kindermanažment nefungoval vo VSŽ                    
a  nebude fungovať ani v Ageli 

- aby sme tu neboli predmetom kritiky, a aby si ľudia nehľadali služby zdravotné 
a chodili až do Bratislavy ako ja  

- prečo to nepovieš na rovinu pánovi Chrenekovi, aký taký stav.  
 
MUDr. Dzurňáková MBA – na plese hopsajú 12 zamestnanci nemocnice 

- hopsala  pani doktorka Budziňáková, mohol hopsať pán doktor Ščurka, ale nešiel, 
hopsala tam primárka Loumová 

-  je tam  800 zamestnancov Agelu, kolegovia aj z českých nemocníc, nie je to len 
otázka hopsania, je tam výmena názorov, aj profesionálnych, v rámci firemnej 
politiky je to tak správne 

- ak spraví pán primátor nejaký primátorsky ples, budeme tam hopsať ako poslanci 
a dúfam, že aj ty prídeš 

- čo sa týka informácii pánovi akcionárovi, tak pán akcionár má svoje povinnosti 
- nemyslím si, že ja ako primárka by som mala ísť za ním 
- ja som mu to napísala, aj som sa podpísala, nebol to anonym tak, ako to  hovorila 

členka dozornej rady 
- ja jednám otvorene a k problémom sa vyjadrujem, nemlčím.  
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PaedDr. Repaský – som rád, že ste prišli, nebolo to pravidlom od čias Mgr. Jašku 
- vidieť, že idete riešiť problémy 
- otázka na MUDr. Rusnáka - kto je vo VNsP a.s. zodpovedný za poskytovanú 

zdravotnú starostlivosť? Či je nejaké kontrola? 
 
MUDr. Rusnák – štruktúra, ktorá kontroluje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie je 
presne vytvorená 

- každý riaditeľ má svoj tím, svojich námestníkov 
- keď to nejde, tak sme tu, aby sme pomohli, nemocnicu poznám, prišli sme, aby 

sme to opäť prešli krok po kroku 
- máme priestor, aby sme prehodnotili za a proti, nedá sa to zo dňa na deň 
- začíname riešiť problémy s primármi, s personálom, potom to môžeme 

vyhodnotiť, ale ja nie som schopný povedať, čo je príčinou 
- kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je  komplex zo zložiek 
- hodnotiteľom je pacient sám 
- rezervy sú a našou úlohou je nájsť ich a zjednať nápravu.  

 
PaedDr. Repaský – ďakujem za odborný výklad 

- verím tomu, že máte seriózny záujem, ďakujem aj zato, že ste prišli, nebolo to 
štandardom.  

 
Mgr. Ogurčák – čo sa týka ľudských zdrojov, aká je vízia, z hľadiska investície, aká je  
stratégia do budúcnosti? 
 
Ing. Pišoja, MPH – táto časť sa rieši centrálne 

- má to dve roviny, nadviažem nato, že pani primárka vystúpila na gremiálnej 
porade  – lokálpatriotizmus 

- je pravda, že veľa lekárov odišlo po minulé roky 
- preto apelujem , že každý lekár, kto chce, môže prísť pracovať do nemocnice 
- máme skúšobnú dobu, ale ponuka je na okamžitý pracovný pomer 
- druhá vec je práca so študentmi, z ktorých väčšia časť odchádza do zahraničia 
- tam sa to podchytáva cez štipendijný program a rozdeľuje sa tam, kde by mali 

záujem, ak nechcú ísť do Košíc, ponúkame Levoču, Krompachy 
- umožňujeme cirkuláciu a atestáciu bez problémov 
- rozbehnutá spolupráca s českou nemocnicou 
- nie je až taký záujem zo strany lekárov, ako som čakal, máme tam ortopedické, 

urologické, chirurgické pracoviská a ďalšie, kde si môžu vymeniť know-how 
- primárny cieľ je pritiahnuť mladých, aby pracovali v nemocnici 
- došlo k zníženiu medzery rozdielu platov medzi ČR a SR, z ČR lekári zvažujú 

návrat. 
 
JUDr. Papcun – pán predseda, chcem sa poďakovať zato, že ste prišli 

- vidím snahu zo strany Agelu riešiť situáciu v levočskej nemocnici 
- máme zdieľaný pocit, že za dva roky nemocnica prešla turbulentným obdobím, čo 

sa týka stavu investičného, ale aj personálneho 
- pozorne som počúval diskusiu 
- trošku mi chýba konkrétna vízia, čo ďalej a opatrenia vo všetkých 3 pilieroch 

a osobitne postavenie levočskej nemocnice v rámci celého systému celého 
východného Slovenska vo Vašej spoločnosti. 
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Ing. Pišoja, MPH – 1. pilier – personál – stabilizácia, zmapovať terén nálad  a aktuálnej 
situácie v medicínskom personáli, absolútnym cieľom je zabránenie odchodov 
a zintenzívnenie náboru  

- táto personálna situácia je najkritickejšia časť, jej bude venovaná najväčšia 
pozornosť 

- obchádzame primárov, zisťujeme, čo znamená zmena vedenia, aké sú problémy 
ľudí 

- 2. pilier – vybavenie – investičný plán a obstarávanie medicínskej techniky podľa 
harmonogramu, najväčšia investičná injekcia sa dá očakávať v 3. kvartáli, kedy 
príde technika z európskych peňazí 

- 3. pilier – stavebné záležitosti – po obhliadke sme identifikovali, že je potrebná 
oprava zatekajúcej strechy na internom oddelení, výmena plota. 

- to sú veci, ktoré netreba spomínať, treba ich urobiť 
- treba riešiť veci, keď sa riešia, vidia to aj zamestnanci a aj to je jeden z krokov, 

ako ich stabilizovať 
- raz za kvartál sme pripravení prísť a baviť sa o tom, čo nemocnica potrebuje a čo 

sa v nej deje. 
 
p. Čurilla – naša nemocnica je viac ako 100-ročná 

- situácia vyvstala z toho, že mesto ako prevádzkovateľ nemocnice v poslednej 
chvíli si vybral  partnera 

- mesto si vybralo partnera dobre, nesúhlasím s filozofiou, aby sa pomer menil 
- myslím, že si môžeme byť nápomocní 
- my s primátorom predstavíme zámery výstavby nových bytov, ich ukončenie je 

paralelné s ukončením centrálneho príjmu 
- veľa lekárov odišlo, ale veľa ostalo 
- nemocnica má úžasný ľudský potenciál, je tam veľa lekárov, ktorí sú pre svoju 

odbornosť vyhľadávaní aj z okolia 
- je potrebné im dať najavo, že chceme ísť dopredu 
- Ing. Pišojovi MPH chcem poďakovať za účasť, ja som na poslednom stretnutí 

apeloval, aby prišiel, aby aj poslanci počuli, že snahou je rozvoj,  
- je tu pán Rusnák – uznávaný odborník, bude prínosom v najbližšom období 
- touto cestou sa chcem poďakovať všetkým aj nemedicínskym pracovníkom, 

sestrám, aj lekárom.  
 
p. Kravecová – som poslankyňa od roku 2006 

- v rokoch 2006 – 2010 nám skončilo oddelenie gynekologické, krčné, ušné aj očné 
- dúfam, že taká nočná mora nás už nečaká, lebo sme dostali po nose od občanov 

a právom 
- čo sa týka odchodu lekárov, bolo to aj pred 8 rokmi, aj pred 12, aj teraz 
- krčné zlikvidované, máme kopec dôchodcov, preto to nie je dobré 
- zastabilizovaná nemocnica bola za pána Jašku, odchod lekárov bol 

minimalizovaný, neviem, akým spôsobom to dosiahol, ale pri ňom sa nemocnica 
zveľadila, skultúrnila 

- bol často na mestskom zastupiteľstve, dobrá spolupráca 
- fluidum v Levoči bolo v nemocnici vtedy veľmi dobré. 

 
JUDr. Papcun – ako je to s komplexnosťou nemocnice do budúcna, či sa uvažuje o zrušení 
niektorých oddelení, alebo vie Agel zagarantovať taký rozsah? 
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Ing. Pišoja, MPH – AGEL neuvažuje o zúžení daného stavu 
- chceme, aby všetko ostalo, možno sa začneme viac špecializovať, 
- do popredia by mala ísť urológia, silná rehabilitácia, ODIS, ktorý je jedinečný                 

na východnom Slovensku 
- je to malá nemocnica, napriek tomu má magnet 
- je tu špičková neurológia 
- to spektrum, urobíme všetko preto, aby bolo zachované,  
- stratifikácia o niečom hovorí, bude niečo diktovať, je na nás, ako sa s tým 

vysporiadame. 
 
JUDr. Murín – spomínal ste strechu na internom oddelení 

- nevieme preveriť odchod mladých absolventov lekárskych fakúlt, čo je dôvodom, 
že odchádzajú 

- nedokážeme absolventov zaviazať do budúcna, žeby sme ich zastabilizovali,  
a vytvoriť prostredie, aby sme ich tu udržali? 

-  
Ing. Pišoja, MPH – v rámci atestácie dochádza k vzniku záväzku, že lekár musí istý čas 
odpracovať v rámci nemocnice,  

-  v rámci cirkulácie  na nich tlačia nadriadení, aby tam ostali 
- AGEL umožňuje robiť cirkulácie vo vnútri, preto sa snažíme zabezpečiť, aby nám 

personál niekto neodchytil na polceste.  
 
MUDr. Rusnák – je to dnes alfa a omega celého zdravotníctva 

- my sme chceli týchto ľudí učiť, ale oni chcú zarobiť a mať atestáciu 
- niekedy to bolo úplne opačne, všetci sme makali, slúžili, dnes je to opačne 
- máme klinické štúdio v Šaci, som s medikmi každodenne 
- neviem, či je to chybou rodičov, deti prídu na školu a stráca sa filozofia toho, 

prečo išli študovať, a to je záujem o ľudí 
- u nás v Ageli všetci môžu špecializáciu získať, sú nato podmienky, ale aj tak sa 

mladí ľudia k nám nehrnú 
- to poslanie lekára sa z univerzít vytráca, stáva sa to povolaním a nie poslaním 
- apelujeme už na univerzity so zmenou prístupu, nech sa to inak manažuje, lebo za 

pár rokov to bude zlé 
- študentov medicíny máme dosť, ale lekárov nie. 

 
Ing. Vilkovský, MBA – chcem vám poďakovať všetkým za účasť, za podanú správu a dávam 
slovo novému riaditeľovi VNsP.  
  
Ing. Halíř – moje meno je Viktor Halíř, som Kremničan, 26 rokov som pracoval v neštátnom 
zariadení v Bratislave, v 1. klinike súkromnej ako manažér 

- skončil som v Kežmarku, určite Vám bola známa turbulentná situácia pred 2,5 
rokom, vtedy som sa stal riaditeľom tejto nemocnice 

- s rodinou žijem v Novej Lesnej, do Levoče to mám necelú polhodinku autom 
- srdcom som na Spiši, nebudem preferovať ani jednu nemocnicu 
- obrovské synergické možnosti oboch nemocníc – prvý je, o ktorom som hovoril 

s primárkou interného oddelenia,  dlhodobo ležiaci pacienti, ktorí môžu ísť                      
na ODCH v Kežmarku, my máme zasa problém posielať pacientov na magnetickú 
rezonanciu, takže ich môžeme posielať sem 

- štandardným riadením je komunikácia 
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- v Kežmarku som bol na každom mestskom zastupiteľstve okrem jedného, ktoré je 
dnes 

- nemám problém prísť na každé mestské zastupiteľstvo a podať krátku správu 
o tom ako fungujeme, ako sme na tom personálne 

- nie všetky problémy sa dajú vyriešiť v krátkej dobe 
- na margo absolventov, ktorých neviem získať, ja som sa s tými lekármi rozprával, 

ukazujem im nemocnicu, napríklad dnes jedna absolventka odišla do Ostravy, lebo 
tam robia lekári všetky výkony, ponúkajú jej možnosť v budúcnosti aj učiť na 
lekárskej fakulte, to my nemáme také možnosti  

- otázka na vás, čo my vieme mladým lekárom ponúknuť, aspoň nejaké bývanie                     
na úvod 

- plat lekára je 1092 eur v hrubom, teda ak si má zaplatiť nejaký podnájom, tak ako 
napríklad Poprad, ktorý  má ubytovňu, absolvent si môže povedať, že ušetrí 3 
stovky za bývanie 

- od vás sú efekty, ktoré by nám mohli pomôcť 
- všetkých pozývam do nemocnice, dvere vždy otvorené. 

 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a. s. za rok 2018 

Hl. za 18  proti  0 zdr 0 nehl.0 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Všeobecná nemocnica                                
s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2018.  
T: ihneď  Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 

 
4. Nakladanie s majetkom mesta 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Novotný – pán primátor, včera bola smršť, volajú mi ľudia, aby mesto poskytlo kontajner 
bezplatne. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ak TSML nepotrebuje inde, tak áno, poskytne. 
 
Mgr. Minďaš – neposkytujeme bezplatne.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – pán riaditeľ TSML, poskytnite im.  
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.  

- v rámci ponuky na prenájom pozemkov v HPZ nedoručené žiadne návrhy, ani 
v rámci prenájmu nebytového priestoru. 

 
MUDr. Dzurňáková, MBA – zmluva Chest service 

- prečo sa už pánovi doktorovi fakturuje, keď ešte nemá odsúhlasený nájom 
- otázka na MUDr. Ščurku, či to je v rámci hrudníkovej chirurgie? 
- je to nemocničné alebo je to konkurenčné? 
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Mgr. Drahomirecký – doteraz to vykonávali v budove chirurgie, čiže v majetku evanjelickej 
cirkvi 

- teraz chcú ísť do priestorov LSPP.  
 
Mgr. Ogurčák – oni mali už zmluvu s nemocnicou, s tým, že žiadali o nájom na chirurgickom 
oddelení 

- nevykonávali činnosť, platili nájom,  ale boli tam nevyhovujúce priestory 
- či je to konkurenčné, to neviem.  

 
MUDr. Ščurka  - bola by to konziliárna vec pre okres Levoča a okolí 

- je to skvalitnenie a rozšírenie ambulantnej starostlivosti v oblasti hrudníkovej 
chirurgie. 

 
MUDr. Suráková – ide o to, aby sme pritiahli lekárov Levočanov 

je to Levočan Jozef Muri, ktorý pracuje vo Vyšných Hágoch, takže sa tešíme. 
 
Mgr. Drahomirecký – bola nám doručená 1 ponuka na kúpu škridle: 

- návrh kúpnej zmluvy predložil Ing. Vladimír Hrúza, nar. 16. 4. 1959, bytom 
Czauczika  1491/2, 054 01  Levoča Románska 12 základná 2 160 ks; Románska 12 
hrebeňová 150 ks , za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 231,00 
eur 

- návrh splnil všetky kritéria.  
 
p. Kellner – pri uznesení týkajúceho sa firmy Levonet upozorňujem, že mám osobný záujem.  
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku v  lok. Probstnerova cesta, k. ú. Levoča, a to pozemku parc.            
č. KN-C 1164 – zast. pl., s výmerou 321 m2, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT,              
a. s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31 322 832 v celosti, pre Mesto 
Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 6 032 eur, určenú Znaleckým posudkom č. 24/2019 
zo dňa 03.05.2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore stavebníctva, za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou „Levoča – Okružná križovatka I/18 
Probstnerova cesta, Nám. Š. Kluberta, cesta III/3225 Kežmarská cesta, MK ul. Košická“.   
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: 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 6916/32 – orná pôda s výmerou 284 m2, 
ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade 
Geometrického plánu č. 34/2019, vypracovaného dňa 12.04.2019 Ľudovítom Muránskym 
(IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
10.05.2019 pod číslom G1-146/19 pre Róberta Rímskeho, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom▄▄▄▄, 054 01 Levoča, SR 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 
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osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami 
mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku 
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa 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. 10 
K bodu: 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 6916/33 – orná pôda s výmerou 476 m2, 
ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou 17 856 m2,                  
k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 22/2019, vypracovaného dňa 16.05.2019 
Ing. Vladimírom Kandríkom (IČO: 41688635), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 23.05.2019 pod číslom G1-162/19 pre Ing. Miloša Jochmana, 
rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄ a Bc. Agátu Jochmanovú, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, obaja trvale 
bytom ▄▄▄▄ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 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, prevádzaný pozemok je 
v bezprostrednom susedstve pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov 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. 11 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Levočské Lúky, 
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3758/1 - zast. pl. s výmerou 87 m2 a pozemku parc. 
č. KN-C 3758/4 – zast. pl. s výmerou 122 m2 pre Slavomíru Plachetkovú, rod. ▄▄▄▄, nar. 
▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄, Levoča, 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 pozemok parc. č. KN-C 3758/1 je zastavaný stavbou rodinného domu  s. č. 
1099 vo vlastníctve matky žiadateľky a priľahlá plocha svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, pričom tento pozemok nie je možné využiť na výstavbu 
samostatne stojaceho rodinného domu z dôvodu priestorovej nedostatočnosti pri dodržaní 
dostatočnej vzdialenosti od jestvujúcej stavby rodinného domu, za kúpnu cenu 10 eur/m2, 
pričom kúpna cena bude uhradená v pravidelných mesačných splátkach vo výške 400 eur. V 
prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh.  
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2892 – zast. pl., s výmerou 403 m2 v podiele 
311/1000-in, ktorý je zastavaný stavbou bytového domu s.č. 1491, v lok. ul. J. Czauczika,               
k. ú. Levoča, pre Annu Semančíkovú, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom: ▄▄▄▄, za kúpnu 
cenu 0,10 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, spočívajúcom v tom,  že obec je povinná previesť tento 
majetok podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov                               
v platnom znení, a to z dôvodu,  že žiadateľka je vlastníčkou bytu    č. 12 na 3. poschodí, 
vchod 2, v celosti a spoluvlastníckeho  podielu 311/10000-in  na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 1491, pričom cena pozemku je stanovená 
podľa zákona 465/1991Zb. 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 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0   zdr 0  nehl.0  
 
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2890/5 – zast. pl., s výmerou 378 m2, 
v podiele 311/1000-in, ktorý je zastavaný stavbou bytového domu s.č. 1644, v lok.                          
ul. J. Czauczika, k. ú. Levoča, pre Martina Polláka, rod. ▄▄▄▄ nar.: ▄▄▄▄ a manž. Eriku 
Pollákovú, rod. ▄▄▄▄, nar.: ▄▄▄▄, obaja 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, ktoré umožňuje predaj pozemku zastavaného stavbou (bytovým domom s. č. 
1644 v ktorom sa nachádza byt č. 9) vo vlastníctve nadobúdateľov.    
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Fedorkin jarok, 
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6686/43 – zast. pl. s výmerou 122 m2, ktorý bol 
oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6686/1 – ost. pl. s výmerou 13 270 m2, k. ú. Levoča na 
podklade Geometrického plánu č. 33981302-43/2019, vypracovaného dňa 13.06.2019 Jánom 
Buríkom (IČO: 33063826), pre Ing. Dávida Grumela, rod. ▄▄▄▄ nar. ▄▄▄▄, trvale bytom 
▄▄▄▄,  za kúpnu cenu 14 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 prevádzaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľa, žiadateľ má záujem vyriešiť problém so zásobovaním 
priľahlej rekreačnej chaty pitnou vodou a charakter prevádzaného pozemku neumožňuje 
mestu jeho samostatné využitie alebo na plnenie vlastných úloh mesta. 
T: 31.09.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. 
Bottova, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 615 – zast. pl., s výmerou cca 1 m2, 
podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúca na vlastné náklady, pre Valériu 
Čarnokú, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄, za kúpnu cenu 20 eur/m2, 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 na časti pozemku parc. č. KN-
C 615 bude zrealizovaná drenážna jama na zachytávanie dažďovej vody zo stavby garáže, 
následkom čoho pominie problém podmáčania vedľajšieho bytového domu súp. č. 650 
dažďovou vodou zo strechy garáže, ktorej vlastníkom je žiadateľka.    
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Zámena nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je: 

- pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú Levoča,                 

v spoluvlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom 
▄▄▄▄ v podiele ½ a Ing. Andrei Laciakovej,   rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom ▄▄▄▄ v podiele ½; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom ▄▄▄▄SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 - zast. pl. a nádv. s výmerou 157 
m2, k. ú Levoča, vo veľkosti 1/24 k celku; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom ▄▄▄▄ na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda s výmerou 1 015 m2, k. 
ú Levoča, v spoluvlastníctve vo veľkosti 1/24   k celku; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
208 m2, k. ú Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 
m2, k. ú Levoča, oboje vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, 
IČO: 00329321; a to tak, že: 

 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne: 
- výlučné vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 

m2, k. ú. Levoča od RNDr. Jany Olejárovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom 
▄▄▄▄ v podiele ½ a od Ing. Andrei Laciakovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom ▄▄▄▄  v podiele ½; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom ▄▄▄▄, SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 - zast. pl. a nádv. s výmerou 
157 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku; 

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. ▄▄▄▄ nar. ▄▄▄▄, trvale 
bytom ▄▄▄▄, SR na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda s výmerou 1 015 
m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku a zároveň 

 RNDr. Jana Olejárová, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom, ▄▄▄▄, SR a Ing. 
Andrea Laciaková, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄ nadobudnú pozemok 
parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú. Levoča a pozemok parc. 
č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú. Levoča od Mesta Levoča, Nám. 
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Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321 do svojho podielového spoluvlastníctva, 
každá v podiele ½ v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho 
v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie 
nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, Ing. Andrei 
Laciakovej a Mesta Levoča. Cena zamieňaných nehnuteľností je stanovená v súlade 
s Článkom 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
v platnom znení na 20 eur / m2 s výnimkou pozemku parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 208 m2, kde je cena znížená o 30% na 14 eur /m2 z dôvodu značnej 
svahovitosti pozemku v súlade s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Levoča v platnom znení. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo 
výške 2 735,34 eur uhradia RNDr. Jana Olejárová, rod. ▄▄▄▄ a Ing. Andrea Laciaková, 
rod. ▄▄▄▄ spoločne a nerozdielne na bankový účet Mesta Levoča a zároveň v súlade 
s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 1 092 eur. 
Odkladacou podmienkou účinnosti zámennej zmluvy bude výmaz ťarchy - záložného 
práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
na pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú. Levoča, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 408, časť C: Ťarchy, vedenom Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom. 

T: 30.09.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Zámena nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 1    zdr 12  nehl. 1=neschválené 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zámeny nehnuteľností v lok.                   
ul. M.R. Štefánika, k. ú. Levoča, a to:  

- časť pozemku parc. č. KN-C 1970/3 – vod. pl., s výmerou podľa geometrického plánu, 
ktorý si dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady a ktorého vlastníckom je Mesta 
Levoča, IČO: 00329321, za  

- pozemok parc. č. KN-C 1965/2 – záhrada, s výmerou 18 m2 vo vlastníctve Anny 
Mlynarčíkovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄, v podiele 3/5-iny, Ľuboslava 
Mlynarčíka, rod ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄, v podiele 1/10-ina, Anny 
Kojzarovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄, v podiele 1/10-ina, Kataríny 
Mlynarčíkovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄, v podiele 1/10-ina a Ivety 
Poprádiovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄, v podiele 1/10-ina (ďalej len 
„Anna Mlynarčíková a spol.).Po zámene pozemkov vlastníkom časti pozemku parc. č. 
KN-C 1970/3 sa stane Anna Mlynarčíková a spol. a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 
1965/2 sa stane Mesto Levoča, rozdiel vo výmere sa doplatí a to vo výške 20 eur/m2, 
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 pozemok 
par. č. KN-C 1970/3 je zastavaný stavbou garáže a hospodárskou budovou, na ktorú 
Mestský národný výbor, odbor výstavby Levoča, dňa 6.4.1990 vydal Rozhodnutie 
o umiestnení stavby pod č. výst. 210/1990/Ba.   

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za   proti    zdr   nehl.  
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Ing. Vladimíra Hrúzu, nar. ▄▄▄▄, bytom 
▄▄▄▄  Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na 
základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny 
z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 
11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh 
kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 
2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom 
(mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači v mesiaci jún 2019. 

T: 31.12.2019        Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  15 proti 0   zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2 160 ks; Románska 12 hrebeňová 150 ks pre  Ing. Vladimíra 
Hrúzu, nar. ▄▄▄▄, bytom ▄▄▄▄  Levoča, za kúpnu cenu  0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu 
celkom 231,00 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Bezodplatný prevod stavebných objektov 

Hl. za 16  proti 0    zdr 0  nehl.0  
 
MZ schvaľuje nadobudnutie SO 04 - Zeleň – plošná, vzrástla, ako stavbu technického 
vybavenia „IBV Pri strelnici“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 2117/6 a KNE 2603, 
v hodnote 6 932,30 eur, od vlastníka ARPROG, a.s. Poprad, so sídlom: Hodžova 3292/3, 058 
01 Poprad, IČO: 36168335, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 
329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča.   
T: 31.08.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 21 
K bodu: Bezodplatný prevod stavebných objektov 

Hl. za  3 proti 0    zdr 10  nehl.2=neschválené
  

MZ neschvaľuje nadobudnutie SO 06 - Kanalizácia – dažďová, ako stavbu technického 
vybavenia „IBV Pri strelnici“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 2117/10, KNC 2117/3 
a KNC 2117/6, v hodnote 65 028,13 eur, od vlastníka ARPROG, a.s. Poprad, so sídlom: 
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Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, bezodplatným prevodom do vlastníctva 
mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča.   
T: 31.08.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 22 
K bodu: Bezodplatný prevod stavebných objektov 

Hl. za 13   proti 0    zdr 1  nehl.1  
 

MZ schvaľuje uzavretie darovacej zmluvy medzi spoločnosťou Europrojekt Delta 4 SK,                
k. s., so sídlom Toryská 5, Košice – mestská časť Západ 040 11, IČO: 35 770 287 ako darcom 
a mestom Levoča ako obdarovaným, predmetom ktorej bude bezodplatné prenechanie – 
darovanie: stavby „Chodník pri Podkove“ zrealizovanej v zmysle projektovej dokumentácie 
vypracovanej v januári 2017 spoločnosťou AUTOMOTION s. r. o., Poprad – zodp. 
projektantom Ing. Bohuslavom Mäsiarčikom 3736 ⃰ A ⃰ 4-21 autorizovaným stavebným 
inžinierom a Ing. Š. Žákom – hl. inž. projektu, zameraného geometrickým plánom č. 47/2018 
vyhotoveným dňa 04.07.2018 Ing. Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637, s miestom 
podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Sp. N. Ves, dodatočne povoleného a skolaudovaného 
rozhodnutím mesta Levoča, špeciálneho stavebného úradu, č.: ŠSÚ 2501/26259/2018/Fn                     
zo dňa 08.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 02.11.2018, 
v hodnote 14 500 eur a jeho prijatie zo strany mesta. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl.0 
  

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku v Levoči, v lokalite 
sídl. Západ pred bytovým domom súp. č. 1524, časť parc. č. KN-C 2888/1, pre Akzent 
BigBoard, a. s. Bratislava, IČO: 44 540 957, so sídlom: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, 
za účelom prevádzkovania 1 ks už umiestneného reklamného zariadenia s rozmermi 510 cm   
x 240 cm, za nájomné vo výške 500 eur/ks/rok, na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a 
, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že spoločnosť Akzent BigBoard, a. s., Bratislava 
odkúpila sieť reklamných panelov od predchádzajúceho nájomcu REBLOK, a. s. Bratislava, 
ktorá jej zároveň postúpila všetky nájomné práva a povinnosti. 
T: 31.08.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča pod umiestneným reklamným 
zariadením s rozmermi 510 cm x 240 cm, na časti parc. č. KN-C 2888/1 v lokalite sídl. Západ, 
založeného Nájomnou zmluvou č. 3694/07/49 zo dňa 29.03.2007 a jeho Dodatku č. 1 medzi 
mestom Levoča ako prenajímateľom a spoločnosťou REBLOK, a. s.  Bratislava, IČO: 
34 700 700, so sídlom: Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, ako nájomcom, dohodou ku dňu  
 
 



31 
 

účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom spoločnosťou Akzent BigBoard, a. s., 
Bratislava,  IČO: 44 540 957, so sídlom: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava.  
T: ako v texte         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nájom nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje nájom pozemku parc. č. KN-C 7228/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 160 m2, 
v lok. Levočská Dolina v katastrálnom území Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 2090 k. ú. Levoča, na Slovenskú republiku, správcu SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO: 36 022  047, so sídlom Radničné 
námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, so sídlom Ďumbierska 14, 041 
59 Košice, na účel realizácie stavebného objektu : “Miestna komunikácia Levočská Dolina – 
Južná“ v rámci stavby: „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline“,                
za nájomné vo výške 2,6 eur/m 2 /rok,  na dobu určitú – odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy do 31.12.2021. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nájom nehnuteľností 

Hl. za 2  proti 0   zdr 14  nehl.0=neschválené
  

MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča v lok. 
Lev. Dolina parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča pre Alžbetu Tomalskú, rod. ▄▄▄▄  nar. ▄▄▄▄ trvale bytom 
▄▄▄▄, SR a to: 

 45 m2 na účel uskladnenia dreva; za nájomné vo výške 2 eurá/m2 /mesiac; 
 45 m2 na účel vytvorenia parkoviska; za nájomné vo výške 0,240 eur/m2 /mesiac 
 44 m2 na účel záhrady; za nájomné vo výške 0,001 eur/m2 /mesiac; 

na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, 
že pozemok požadovaný na nájom bezprostredne susedí s pozemkom, ktorého je menovaná 
podielovou spoluvlastníčkou a pozemok nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nájom nehnuteľností 

Hl. za 11   proti 0    zdr 0   nehl.3  
MZ schvaľuje uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 2237/2017/OM/23 uzavretej dňa 
28.02.2017, medzi mestom Levoča a spol. Lesy mesta Levoča s r. o., so sídlom Novoveská 
cesta č. 930/33, 054 01 Levoča, IČO: 31693377 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, v ktorom bude upravená výška  
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nájomného za lesné pozemky za roky 2019, 2020 a 2021 z jednotkovej ceny 7,120 eur/ha/rok 
na jednotkovú cenu vo výške 8,937 eur/ha/rok. Nájomné bude splatné jednorazovo vopred                     
do 30.06.2019.  

T: 30.6.2019        Z: Mgr. Drahomirecký         
                   Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti 0    zdr 0   nehl.0  
MZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 20 zo dňa 16.11.2017, ktorým bola 
3/5 väčšinou všetkých poslancov schválená zámena nehnuteľností v lok. ul. M. R. Štefánika            
v Levoči, k. ú. Levoča medzi Mestom Levoča na jednej strane a RNDr. Janou Olejárovou 
a Ing. Andreou Laciakovou na druhej strane v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) 
Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej 
a Ing. Andrei Laciakovej. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  14 proti 0    zdr 0  nehl.0  
 
MZ ruší uznesenie z  32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, pod č. 32/15, predaj 
nehnuteľnosti v lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 3758/1 - zast. p., 
s výmerou 87 m2 a pozemok parc. č. KN-C 3758/4 – zast. pl., s výmerou 122 m2, pre Irenu 
Plachetkovú, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom: ▄▄▄▄,   za kúpnu cenu 10 eur/m2 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou rod. domu súp. č. 1099 vo vlastníctve 
nadobúdateľky – žiadateľky a priľahla plocha - pozemok svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. Kúpna cena bude uhradená v 6 splátkach, pričom 
posledná splátka bude uhradená najneskôr do 20.12.2018.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za 16  proti 0    zdr 0  nehl.0  
 
MZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 26 zo dňa 20.09.2018, ktorým bolo 
schválený nájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej trasy telekomunikačnej 
chráničky stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ a podmienky súťaže 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 

MZ ruší uznesenie č. 5 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného dňa 
17.07.2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov pre spoločnosť M&B – BAU, s. r. o., 
IČO: 50 034 421, so sídlom Jamník 130, Liptovský Hrádok na účel realizácie stavby 
CHODNÍK „PRI PODKOVE“ V LEVOČI. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 32 
K bodu: Súhlas s podnájmom 

Hl. za  9 proti 0    zdr 4  nehl. 2 
 

MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala pozemok 
parc. č. KN-C 1101/6 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 20 m2 v katastrálnom území  
Levoča, v areáli VNsP, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. 
Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov,  
do podnájmu  Ing. Františkovi Hasajovi, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄, 
s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.    
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 33 
K bodu: Súhlas s podnájmom 

Hl. za  15 proti 0   zdr 0  nehl.0  
 
MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala časť stavby 
s. č. 3081 – budova LSPP, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1109/1, nachádzajúcej sa 
v areáli VNsP,  zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča, 
ktorú VNsP užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov,                  
a to nebytový priestor - ambulanciu s podlahovou plochou celkom 73,03 m2 (podľa 
nákresu), do podnájmu  spoločnosti ALFA EL, spol. s r. o., IČO: 36 491 357, so sídlom 
Dolný Smokovec 81, 059 81 Vysoké Tatry, na účel prevádzkovania ambulancie v odbore 
klinická imunológia a alergológia, s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú 
s dobou nájmu.    
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zmluva o zriadení vecného bremena 

Hl. za  14 proti 0   zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – Kabelizácia NN siete na uliciach 
Kláštorská a Žiacka“  zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Kláštorská a Žiacka v Levoči: parc. č. KN-C 

325 a parc. č. KN-C 363 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste 
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vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča: („slúžiace pozemky“) umiestnenie NN podzemného káblového 
vedenia v rozsahu podľa geometrického plánu č. 60/2019 vyhotoveného dňa 12.02.2019 
spoločnosťou GEODETING s. r. o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801,                   
L. Majerčíkovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
21.02.2019 pod č. G1-52/19;  

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

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

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  
o majetku obcí v platnom znení.      
T: 31.10.2019        Z: Mgr. Drahomirecký
                     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Zmluva o zriadení vecného bremena 

Hl. za  16 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 Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄ ako 
povinnej z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena:  
- trpieť na pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/30 vo 

vlastníctve Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄, t. č. 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2551 k. ú. Levoča („slúžiaci 
pozemok“) umiestnenie dažďovej kanalizácie v súlade s projektovou dokumentáciou pre 
stavebné povolenie spracovanou Ing. Miroslavom Dilským – autorizovaným stavebným 
inžinierom;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  na slúžiaci 
pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie; 

- 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: 31.10.2019        Z: Mgr. Drahomirecký
                     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za 14  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: 
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 
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území Levoča, a to v súvislosti s realizáciou stavby „Optická sieť FTTH Fraňa Kráľa – 
Lúčna Levoča“ za týchto podstatných obsahových podmienok Dohody o podmienkach 
vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Dohoda“): 

a) investor vybuduje a umiestni stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH – optického 
telekomunikačného vedenia, na vlastné náklady podľa dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, vypracovanej pre územné konanie a v súlade so situáciou stavby 
vypracovanou spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 
75, 053 71 Nižné Repaše – zodpovedným projektantom Ing. Jánom Rovderom 
a Lukášom Talárom (dátum: 02/2019) (ďalej len „DÚR“) na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Levoča v k. ú. Levoča, a to: 
 v lok. ul. Sadová, Ovocinárska, Vodárenská, Lesná, Lúčna na pozemkoch:  parc. č. 

KN-E 970, KN-E 1662 t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 4376 k. ú. Levoča a na pozemkoch: parc. č. KN-C 3406/1, KN-C 3463/4, KN-C 
3464/1, KN-C 3419, KN-C 3415/1, KN-C 3508/1, KN-C 3430/5, KN-C 3236/2, 
KN-C 3434/1, KN-C 3434/2 t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, 
v súlade s výkresom č. 4 DÚR s názvom „Pôdorys – časť C“, dátum: 02/2019 
a so zreteľom na požiadavky obsiahnuté v stanovisku mesta zn.: 
OM/1619/7598/2019 zo dňa 28.03.2019, t. j.: „Odlišne od situácie žiadame: 1. ak 

je to technicky možné a nespôsobí to navýšenie nákladov na realizáciu stavby, tak 

trasu cez parcelu KN-C 3406/1 popred domy s. č. 1010 až k domu s. č. 1008 

realizovať pretlakom (zabráni sa tým poškodeniu chodníka); 2.trasu, resp. pretlak 

v lok. ul. Lúčnej v mieste prechodu od domu s. č. 1363/22 k domu č. 1342/23 

mierne posunúť tak, aby nebola dotknutá dlažba zrealizovaná pred domom                      

č. 1342/23“;  

 v lok. ul. Lúčna na pozemkoch: parc. č. KN-C 3508/1 t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča a na pozemkoch: parc. č. KN-E 7217, KN-E 1677, 
KN-E 1658/2 a KN-E 1659 t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
v súlade s výkresom č. 5 DÚR s názvom „Pôdorys – časť D“, dátum: 02/2019;  

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s inými podnikmi (stavebníkmi 
verejnej elektronickej komunikačnej siete  - ďalej len „podniky“) v meste Levoča 
v maximálnej možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah rozkopávok. 
Investor umožní iným podnikom pripokládku ich optického kábla do spoločnej ryhy 
v trase jeho stavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej 
siete dokončí najneskôr do 31.12.2021; 

d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebne dotknutých pozemkov vo výške 3 eurá/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku, pričom záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak 
uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma optického 
telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov (t. j. 0,5 m od osi 
trasy po oboch stranách v celej dĺžke trasy); 

e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% 
z celkovej výšky jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov podľa DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH 
uvedenú v Dohode; 

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 
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porealizačného geodetického zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady 
a doručí ho mestu v dohodnutej lehote; 

g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na 
základe skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora 
podľa porealizačného zamerania stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti,                             
po dokončení stavby v dohodnutej lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby; 

h) investor zrealizuje výstavbu káblovej trasy všade tam, kde je to možné bez zásahu                      
do konštrukcie pozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku 
a v dostatočnej hĺbke, aby nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií; 

i) výkopové práce investor zrealizuje tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a zásahy 
do pozemkov, resp. do spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru; 

j) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky 
pozemky dotknuté realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou a výsevom 
trávnej zmesi; 

k) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky 
spevnené plochy dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej 
dĺžke výkopu a šírke spevnenej plochy; 

l) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia na 
prekopávku pozemkov. 

m) investor v rámci realizácie stavby umiestni na vlastné náklady jednu HDPE rúru v ryhe 
trasy pre potreby mesta Levoča; 

n) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie 
záväzku dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;      

o) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti 
alebo záväzku zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;      

p) právo mesta i investora od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvy druhou 
zmluvnou stranou, do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo; 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Hl. za  15 proti 0    zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 
329321 a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 
62 Bratislava; 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 „INS_FTTH_LE_Levoča_Ovocinárska“ za týchto 
podstatných obsahových podmienok Dohody o podmienkach vybudovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Dohoda“): 

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 podľa overenej situácie stavby 
schválenej v územnom konaní na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. 
Levoča, a to: 
 v lok. ul. Sadová, Ovocinárska, Vodárenská, Lesná, Lúčna na pozemkoch:  parc.                

č. KN-E 970, KN-E 1662 t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
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vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča a na pozemkoch: parc. č. KN-C 3406/1, KN-C 
3463/4, KN-C 3464/1, KN-C 3419, KN-C 3415/1, KN-C 3508/1 t. č. zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča;  

 v lok. ul. Lúčna na pozemkoch: parc. č. KN-C 3508/1 t. č. zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča a na pozemkoch: parc. č. KN-E 7217, KN-E 1677, 
KN-E 1658/2 a KN-E 1659 t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. 
Levoča; 

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s inými podnikmi (stavebníkmi 
verejnej elektronickej komunikačnej siete  - ďalej len „podniky“) v meste Levoča 
v maximálnej možnej miere tak, aby bola minimalizovaná doba a rozsah rozkopávok. 
V záujme zabezpečenia požiadavky mesta, aby bol v najväčšom možnom rozsahu                    
na Dotknutých pozemkoch zrealizovaný len jeden spoločný výkop bude investor 
spolupracovať s ostatnými podnikmi už v štádiu prípravy jeho projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie; Investor umožní iným podnikom pripokládku 
ich optického kábla do spoločnej ryhy v trase jeho stavby za vopred zmluvne 
dohodnutých podmienok; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej 
siete dokončí do 31.12.2021; 

d) investor zaplatí Mestu jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
stavebne dotknutých pozemkov vo výške 3 eurá/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku, pričom záberom dotknutých pozemkov sa rozumie záber vykonaný jednak 
uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma optického 
telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov (t. j. 0,5 m od osi 
trasy po oboch stranách v celej dĺžke trasy); 

e) investor zaplatí mestu prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% 
z celkovej výšky jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne 
dotknutých pozemkov podľa DÚR v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu optickej telekomunikačnej siete FTTH 
uvedenú v Dohode; 

f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania  
stavebne dotknutých pozemkov bude určená po ukončení stavby investora na základe 
skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou podľa 
porealizačného geodetického zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady 
a doručí ho mestu v dohodnutej lehote; 

g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na 
základe skutočnej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta dotknutých stavbou investora 
podľa porealizačného zamerania stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti,                           
po dokončení stavby v dohodnutej lehote počítanej odo dňa obdržania overeného 
porealizačného geodetického zamerania stavby investorom od jeho zhotoviteľa; 

h) investor zrealizuje výstavbu káblovej trasy všade tam, kde je to možné bez zásahu                    
do konštrukcie pozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku 
a v dostatočnej hĺbke, aby nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií; 

i) výkopové práce investor zrealizuje tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a zásahy 
do pozemkov, resp. do spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru; 

j) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky 
pozemky dotknuté realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou a výsevom 
trávnej zmesi; 
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k) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky 
spevnené plochy dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej 
dĺžke výkopu a šírke spevnenej plochy; 

l) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia                            
na prekopávku pozemkov. 

m) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie 
záväzku dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;      

n) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti 
alebo záväzku zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;      

o) 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: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl.0  
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci nájom stavebného objektu SO 
01.03 Vstupy do suterénov, vybudovaný na parcele KN-C 3/1, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 28 342 m², ktorý bude tvoriť prístup k pivničným priestorom, 
nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach, zapísaných v liste vlastníctva č. 423, vedenom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp. č. 14, postavenej na pozemku KN-C 878, parcely 
KN-C 878, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m² a v liste vlastníctva 
č. 6803, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec 
Levoča, katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp. č. 15, postavenej na pozemku - parcela 
KN-C č. 877 o výmere 549 m², pre Mgr. Janu Hrašč Dudinskú, rod. ▄▄▄▄,                           
nar. ▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄ a pre FISHER SLOVAKIA spol. s r. o., Mäsiarska 13, 054 
01 Levoča, IČO: 36 483 095, pričom obsahovými náležitosťami zmluvy o budúcej nájomnej 
zmluve budú aj tieto ustanovenia: 
 Zmluvné strany uzavrú nájomnú zmluvu najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia o kolaudácií SO 01.03 Vstupy do suterénov na základe výzvy niektorej                   
zo Zmluvných strán, ktorá sa doručí druhej Zmluvnej strane, v lehote uvedenej vo výzve 
na jej uzatvorenie s určením miesta a času uzatvorenia nájomnej zmluvy 

 Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú a výpovedná lehota bude dohodnutá na 3 mesiace; 
 Celkové nájomné bude dohodou Zmluvných strán určené na sumu 240 eur ročne,                     

t. j. každý z Nájomcov sa zaviaže uhradiť mestu ako Prenajímateľovi nájomné vo výške 
120 eur ročne; 

 Nájomcovia budú povinní zabezpečiť celoročnú údržbu Predmetu nájmu, napr. najmä 
v zimnom období odpratávať sneh a ľad z Predmetu nájmu a priľahlých plôch.  

 Nájomcovia sa zaviažu uzatvárať Predmet nájmu vždy na noc, t.j. po ukončení 
prevádzok, prípadne aj v prípade, ak uvedený vstup nebudú využívať; 

 Nájomcovia budú povinní vykonávať na vlastné náklady v Predmete nájmu všetky 
drobné opravy a bežnú údržbu, a to riadnym odborným spôsobom a s použitím vhodných 
a dostačujúcich materiálov s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa, 

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 vstup do suterénu je možné 
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prenajať výlučne iba vlastníkom nehnuteľností, ku ktorým tento vstup vedie a účel využitia 
vstupu do suterénov nehnuteľností na Námestí Majstra Pavla v Levoči významne prispeje 
k rozvoju mesta. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za  15 proti 0   zdr 0  nehl.1 
  

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci nájom stavebného objektu SO 
01.03 Vstupy do suterénov, vybudovaný na parcele KN-C 3/1, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 28 342 m², ktorý bude tvoriť prístup k pivničným priestorom, 
nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach, zapísaných v liste vlastníctva č. 2633, vedenom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby – múzeum, súp.č. 20, postavenej na pozemku - parcela 
KN-C č. 872, parcely KN-C č. 872, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere  
529 m² v liste vlastníctva č. 1510, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp.č. 19, 
postavenej na pozemku parcela KN-C č. 873, parcely KN-C č. 873, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 616 m² pre Slovenskú republiku – Slovenské národné 
múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, SR, IČO: 00164721 a Rent-Invest Reality, 
s.r.o., Sabinovská 1, Prešov, IČO: 36 473 308, pričom obsahovými náležitosťami zmluvy 
o budúcej nájomnej zmluve budú aj tieto ustanovenia: 
 Zmluvné strany uzavrú nájomnú zmluvu najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia o kolaudácií SO 01.03 Vstupy do suterénov na základe výzvy niektorej                 
zo Zmluvných strán, ktorá sa doručí druhej Zmluvnej strane, v lehote uvedenej vo výzve 
na jej uzatvorenie s určením miesta a času uzatvorenia nájomnej zmluvy 

 Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú a výpovedná lehota bude dohodnutá na 3 mesiace; 
 Celkové nájomné bude dohodou Zmluvných strán určené na sumu 240 eur ročne,                      

t. j. každý z Nájomcov sa zaviaže uhradiť mestu ako Prenajímateľovi nájomné vo výške 
120 eur ročne; 

 Nájomcovia budú povinní zabezpečiť celoročnú údržbu Predmetu nájmu, napr. najmä 
v zimnom období odpratávať sneh a ľad z Predmetu nájmu a priľahlých plôch.  

 Nájomcovia sa zaviažu uzatvárať Predmet nájmu vždy na noc, t.j. po ukončení 
prevádzok, prípadne aj v prípade, ak uvedený vstup nebudú využívať; 

 Nájomcovia budú povinní vykonávať na vlastné náklady v Predmete nájmu všetky 
drobné opravy a bežnú údržbu, a to riadnym odborným spôsobom a s použitím vhodných 
a dostačujúcich materiálov s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa, 

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 vstup do suterénu je možné 
prenajať výlučne iba vlastníkom nehnuteľností, ku ktorým tento vstup vedie a účel využitia 
vstupu do suterénov nehnuteľností na Námestí Majstra Pavla v Levoči významne prispeje 
k rozvoju mesta. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 40 
K bodu: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci predaj časti stavebného objektu 
SO 03.03 Kanalizačné prípojky splaškové – kanalizačná prípojka splašková SK 013 dĺžky 3,0 
m /PVC - 200, i = 2 %/, ktorá bude zrealizovaná na pozemku - parcela KN-C č. 3/1, druh 
pozemku: o výmere 28 342 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie 
Levoča, ktorá bude vybudovaná k nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 3048, 
vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp.č. 13, postavenej na pozemku - parcela KN-C                
č. 881/1, parcele KN-C č. 881/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 
m², parcele KN-C č. 881/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m²                  
pre RNDr. Alana Dudinského, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄ a Janu Dudinskú,                       
rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, obaja trvale bytom ▄▄▄▄, pričom obsahovými náležitosťami 
zmluvy o budúcej nájomnej zmluve budú aj tieto ustanovenia: 

 Zmluvné strany dohodli Kúpnu cenu za budúci prevod vlastníckeho práva k Predmetu 
kúpy na základe Kúpnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať nákladom na realizáciu 
Predmetu kúpy; 

 Výška nákladov na vybudovanie Predmetu kúpy je stanovená v predbežnej sume                  
2 756,98 Eur v súlade s Rozpočtom tvoriacim prílohu Zmluvy; 

 Budúci kupujúci berú na vedomie, že Kúpna cena je predbežná a Budúci kupujúci                
sa zaväzujú zaplatiť skutočnú cenu za realizáciu Predmetu kúpy; 

 Budúci kupujúci sa zaväzujú zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej 
Budúcim predávajúcim po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bude 
14 dní odo dňa jej vystavenia; 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 ide o predaj majetku, ktorý bude slúžiť výlučne vlastníkom nehnuteľnosti, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 3048, vedenom Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, 
a to stavby súp.č. 13, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 881/1. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 41 
K bodu: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci predaj časti stavebného objektu 
SO 03.03 Kanalizačné prípojky splaškové – kanalizačná prípojka splašková SK 014 dĺžky                   
4,0 m /PVC - 200, i = 2 %/, ktorá bude zrealizovaná na pozemku - parcela KN-C č. 3/1, druh 
pozemku: o výmere 28 342 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie 
Levoča, ktorá bude vybudovaná k nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 423, vedenom 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp.č. 14, postavenej na pozemku - parcela KN-C                
č. 878, parcele KN-C č. 878, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m², 
pre Mgr. Janu Hrašč Dudinskú, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, trvale bytom ▄▄▄▄, pričom 
obsahovými náležitosťami zmluvy o budúcej nájomnej zmluve budú aj tieto ustanovenia: 
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 Zmluvné strany dohodli Kúpnu cenu za budúci prevod vlastníckeho práva k Predmetu 
kúpy na základe Kúpnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať nákladom na realizáciu 
Predmetu kúpy; 

 Výška nákladov na vybudovanie Predmetu kúpy je stanovená v predbežnej sume                   
3 591,23 eur v súlade s Rozpočtom tvoriacim prílohu Zmluvy; 

 Budúci kupujúci berie na vedomie, že Kúpna cena je predbežná a Budúci kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť skutočnú cenu za realizáciu Predmetu kúpy; 

 Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej 
Budúcim predávajúcim po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bude 
14 dní odo dňa jej vystavenia; 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 ide o predaj majetku, ktorý bude slúžiť výlučne vlastníkovi nehnuteľnosti, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 423, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, a to stavby 
súp.č. 14, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 878. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 42 
K bodu: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za 15   proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci predaj časti stavebného objektu 
SO 03.03 Kanalizačné prípojky splaškové – kanalizačná prípojka splašková SK 015 dĺžky                     
2,0 m /PVC - 200, i = 2 %/, ktorá bude zrealizovaná na pozemku - parcela KN-C č. 3/1, druh 
pozemku: o výmere 28 342 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie 
Levoča, ktorá bude vybudovaná k nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 6803, 
vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp.č. 15, postavenej na pozemku - parcela KN-C č. 
878, parcele KN-C č. 877, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m²,                 
pre FISHER Slovakia, spol. s r. o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36 483 095, 
pričom obsahovými náležitosťami zmluvy o budúcej nájomnej zmluve budú aj tieto 
ustanovenia: 

 Zmluvné strany dohodli Kúpnu cenu za budúci prevod vlastníckeho práva k Predmetu 
kúpy na základe Kúpnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať nákladom na realizáciu 
Predmetu kúpy; 

 Výška nákladov na vybudovanie Predmetu kúpy je stanovená v predbežnej sume                  
1 416,71 eur v súlade s Rozpočtom tvoriacim prílohu Zmluvy; 

 Budúci kupujúci berie na vedomie, že Kúpna cena je predbežná a Budúci kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť skutočnú cenu za realizáciu Predmetu kúpy; 

 Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej 
Budúcim predávajúcim po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bude 
14 dní odo dňa jej vystavenia;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 ide o predaj majetku, ktorý bude slúžiť výlučne vlastníkovi nehnuteľnosti, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 6803, vedenom Okresným úradom Levoča, 
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katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, 
a to stavby súp.č. 15, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 877. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 43 
K bodu: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci predaj časti stavebného objektu 
SO 03.03 Kanalizačné prípojky splaškové – kanalizačná prípojka splašková SK 018 dĺžky 
7,10 m /PVC - 200, i = 2 %/, ktorá bude zrealizovaná na pozemku - parcela KN-C č. 3/1, druh 
pozemku: o výmere 28 342 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie 
Levoča, ktorá bude vybudovaná k nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 6411, 
vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp.č. 18, postavenej na pozemku - parcela KN-C                   
č. 874/1, parcele KN-C č. 874/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 
m² pre Ing. Stanislava Dunčka, rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄ a Moniku Dunčkovú,                        
rod. ▄▄▄▄, nar. ▄▄▄▄, obaja trvale bytom ▄▄▄▄ pričom obsahovými náležitosťami 
zmluvy o budúcej nájomnej zmluve budú    aj tieto ustanovenia: 

 Zmluvné strany dohodli Kúpnu cenu za budúci prevod vlastníckeho práva k Predmetu 
kúpy na základe Kúpnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať nákladom na realizáciu 
Predmetu kúpy; 

 Výška nákladov na vybudovanie Predmetu kúpy je stanovená v predbežnej sume                   
4 142,04 Eur v súlade s Rozpočtom tvoriacim prílohu Zmluvy; 

 Budúci kupujúci berú na vedomie, že Kúpna cena je predbežná a Budúci kupujúci sa 
zaväzujú zaplatiť skutočnú cenu za realizáciu Predmetu kúpy; 

 Budúci kupujúci sa zaväzujú zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej 
Budúcim predávajúcim po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bude 
14 dní odo dňa jej vystavenia;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 ide o predaj majetku, ktorý bude slúžiť výlučne vlastníkom nehnuteľnosti, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 6411, vedenom Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, 
a to stavby súp.č. 18, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 874/1. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 44 
K bodu: Prestavba NMP – II. etapa – časť B 

Hl. za  16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci predaj časti stavebného objektu 
SO 03.03 Kanalizačné prípojky splaškové – kanalizačná prípojka splašková SK 020 dĺžky                
2,0 m /PVC - 200, i = 2 %/, ktorá bude zrealizovaná na pozemku - parcela KN-C č. 3/1, druh 
pozemku: o výmere 28 342 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie 
Levoča, ktorá bude vybudovaná k nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 2633, 
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vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, 
katastrálne územie Levoča, a to stavby, súp.č. 20, postavenej na pozemku - parcela KN-C                  
č. 872, parcele KN-C č. 872, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 529 m², 
pre Slovenskú republiku – Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, 
SR, IČO: 00164721, pričom obsahovými náležitosťami zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 
budú aj tieto ustanovenia: 

 Zmluvné strany dohodli Kúpnu cenu za budúci prevod vlastníckeho práva k Predmetu 
kúpy na základe Kúpnej zmluvy, ktorá bude zodpovedať nákladom na realizáciu 
Predmetu kúpy; 

 Výška nákladov na vybudovanie Predmetu kúpy je stanovená v predbežnej sume                
1 234,73 eur v súlade s Rozpočtom tvoriacim prílohu Zmluvy; 

 Budúci kupujúci berie na vedomie, že Kúpna cena je predbežná a Budúci kupujúci                    
sa zaväzuje zaplatiť skutočnú cenu za realizáciu Predmetu kúpy; 

 Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej 
Budúcim predávajúcim po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bude 
14 dní odo dňa jej vystavenia;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 ide o predaj majetku, ktorý bude slúžiť výlučne vlastníkovi nehnuteľnosti, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 2633, vedenom Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, 
a to stavby súp. č. 20, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 872. 

     T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký
          Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 45 
K bodu: Súhlas s podnájmom                                                                                                                                       

Hl. za 16 proti 0    zdr 0  nehl. 0 

MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 
36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala časť stavby 
s. č. 3081 – budova LSPP, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1109/1, nachádzajúcej sa 
v areáli VNsP,  zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. Levoča, 
ktorú VNsP užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, a 
to nebytový priestor - ambulanciu s podlahovou plochou celkom 73,03 m2 (podľa nákresu), do 
podnájmu  spoločnosti Chest service, s. r. o., IČO: 52 002 594, so sídlom Ružová 15, 054 01 
Levoča, SR, na účel prevádzkovania konziliárnej ambulancie v odbore hrudníková chirurgia, 
s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.    
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

              Mgr. Kučka 
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5. Zmena rozpočtu č.3 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil: 

Bežné príjmy: - príjem z prenajatých pozemkov + 32 700 eur 
- Miestna občianska poriadková služba + 33 500 eur 
- Vojnové hroby + 15 040 eur  
- Centrum na podporu rozvoja okresu Levoča + 34 500 eur 

Bežné výdavky – TSML - 362 287 eur 
- Propagácia 25 000 eur 
- Transfery pre šport - 100 000 

Kapitálové príjmy: 
-  Príjem z predaja pozemkov  + 112 000 eur 
- detské ihrisko pri detské ihrisko pri prameni prameni + 8 000 eur  
- Tribúna - zimný štadión štadión + 30 000 eur  
- VO Kláštorská Kláštorská + 8 000 eur + 8 000 eur 

Kapitálové výdavky: 
- Výstavba 67 050, opravy ciest 81 600, verejné osvetlenie 144 tis. Eur, NMP 43 PD 20 000 
- Príjmové finančné operácie • prevod investičný fond + 112 408 eur 
- Výdavkové finančné operácie • Vklad do základného imania 5 000 eur 

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.3: 
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 168 530 eur je krytý: • 

- prebytkom bežného rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu 411 032 411 032 eur  
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 095 877 eur  
- investičným fondom 274 161 274 161 eur  
- úverom 1 387 460 eur  

Krytie výdavkových finančných operácií po zmene rozpočtu č.3 
Výdavkové finančné operácie vo výške 456 000 eur sú kryté:  

- prebytkom bežného rozpočtu 451 000 eur ,  
- investičným fondom 5 000 eur.  
   
p. Kellner – 20 tis. Eur na Krúžok by malo ísť zo športovísk a nie zo športových klubov? 
 
Mgr. Kamenický – je to dotácia, lebo areál nie je náš majetok.  
 
p. Kellner – tak vytvoriť tretiu kolonku.  
 
Mgr. Kamenický – to je možné.  
 
Ing. Novotný – na finančnej komisii sme mali dohodu, že 20 tis. EUR na web neschvaľujeme, 
že nám to doplnia informatici, načo to bude použité.  
 
Mgr. Kamenický – ja Vám to nedokážem predložiť, len sumu.  
 
Ing. Novotný – aby som dal posúdiť iným odborníkom, či je to zodpovedné.  
 
p. Koršňák – 15 tis. EUR je určených na stránku, 5 tis. EUR na preklady 

- 2 firmy už odstúpili, že je to málo peňazí, 8 ďalších firiem si vyžiadalo podklady 
- predložím Vám súťažné podklady.  
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Ing. Novotný – tým pádom by sme to nemali schvaľovať.  
 
p. Čurilla – ale my keď ideme niečo obstarávať, musíme to mať v rozpočte.  
 
Ing. Novotný – žiadal som to už na finančnej komisii.  
 
Mgr. Chalupecká – stránka mesta je od roku 2006 

- je to kľúčový kanál na komunikáciu 
- momentálne nepoužiteľné na aplikácie pre turistov 
- je to hlavná výpoveď o meste 
- boli v minulosti pokusy o lifty, ale nikto nemal záujem za 5 tis. Eur 
- web mesta je vec dobrá pre každého.  

 
Ing. Novotný – nespochybňujem potrebu 

- nemal som podklady ako predseda finančnej komisie, preto sa zdržím.  
 
JUDr. Murín – výdavkové položky Územný plán 15 tis. EUR – kde sa ide meniť? 

- detské ihrisko 10 tis. EUR, prečo? 
- osvetlenie športová hala, prečo rušíme? 

 
Mgr. Kamenický – čo sa týka osvetlenia haly, neboli sme úspešní v projekte 
- detské ihrisko – celkovo 24 tis. EUR, z toho je 8 dotácia, ide o podložku. 
 
Ing. Petrášová – dotácia na dopadovú plochu na detskom ihrisku z gumenej dlažby,  

- zmena územného plánu je plánovaná v lokalite Levočské Lúky 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za 15  proti 0    zdr 0  nehl.1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera – odčleniť dotáciu                    
20 000 EUR pre Krúžok – Levoča Nordic Centrum z bodu rozpočtu určeného pre podporu 
športových klubov a športových podujatí do samostatného bodu rozpočtu.  
T: ihneď                                                Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za  15 proti 0    zdr 1  nehl.1  
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatrenie č. 3/a, 3b, 3/c, 3/d mesta Levoča 
na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T: ihneď                                                Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 48 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 3 

Hl. za 15 proti 0   zdr1   nehl.0  
 
MZ  schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na rok 2019 nasledovne: 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.3 

po 
zmene 

Kostol sv. Jakuba  28 700       28 700 
Za sédriou - cesta 14 000   8 000   22 000 
Modernizácia zberného 
dvora   36 876     36 876 
Osvetlenie športovej haly - 
spolufinancovanie     33 322 -33 322 0 
TS pojazdná pracovná 
plošina     5 979   5 979 
TS zdvíhacia nožnicová 
plošina      19 876   19 876 
VO Kláštorská ul.   20 000   -8 000 12 000 
WEB stránka       20 000 20 000 
Chodník - Obzor       20 000 20 000 
Projektová dokumentácia       3 130 3 130 
PD - MK Špitálska ul.       11 000 11 000 
Studňa Sadová ulica       11 000 11 000 
PD - MK pri Strelnici       5 000 5 000 
PD VO ul. M. Hlaváčka       1 000 1 000 
Detské ihrisko pri Prameni       16 000 16 000 
NMP 43 - PD       20 000 20 000 
Odvodnenie parkoviska sídl. 
Západ       1 500 1 500 
Rozšírenie MK Mäsiarskej 
ulici       1 100 1 100 
NMP 47 - PD       15 000 15 000 
Rekonštrukcia DJ       9 000 9 000 
územný plán       15 000 15 000 
Vklad do ZI soc. podnik s.r.o.       5 000 5 000 
 Spolu 42 700 56 876 67 177 112 408 279 161 
T: ihneď                                                Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 

6. Informácia o vydaní doplnku č. 23 k organizačnému 
poriadku Mestského úradu Levoča  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 49 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 23 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. 06. 2019. 
T: 30.06.2019  Z: Ing. Lisoňová 
        Mgr. Kučka 

   
7. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc 
a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Murín – máme nízku štatistiku významných osobností 

- skôr do budúcna pomenovať ulice podľa osobností.  
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Levoča 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl.0 

MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev na území mesta Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 30.06.2019  Z: Ing. Lisoňová 
           Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 
území mesta Levoča 

Hl. za 15   proti 0  zdr 0  nehl.0 

MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 6/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu 
ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča, podľa predloženého návrhu, 
v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
T: 30.06.2019  Z: Ing. Lisoňová 
           Mgr. Kučka 
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8. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste 
Levoča  a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy.   
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Ing. Vilkovský, MBA - bližšie vysvetlil. 
- predložený za účelom eliminácie plastových nádob. 
 
JUDr. Papcun – bližšie vysvetlil 

- v rámci konania príležitostných trhov usporadúvaných mestom Levoča sa budú 
predávať jedlá a nápoje vo výrobkoch z biodegradovateľných kompostovateľných 
plastov 

- výhodou kompostovateľných biodegradovateľných plastov je  ochrana životného 
prostredia, nevyžaduje skládku, spaľovanie, rozložiteľné v prírode 

- mám ešte jeden poslanecký návrh – že k VZN neboli vznesené žiadne 
pripomienky.  

 
p. Kravecová – tak, ako vydalo mesto Spišská Nová Ves VZN, že sa majú používať len tie 
nádoby a poháre a všetko, čo k tomu patrí recyklovateľné, netreba menovať poslancov, sme 
gramotní.  
 
Mgr. Kolečanyiová – my sme na tom pracovali spolu, preto sme podpísaní.  
 
JUDr. Papcun – je tam podpísaná skupina poslancov, pretože to predložila 

- pokiaľ ide o gramotnosť, plasty sa nerecyklujú. 
 

UZNESENIE č. 52 
K bodu: VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb                          
na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy. 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0       nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – MZ berie na 
vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Levoča č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy, uplatnené žiadne 
pripomienky. 
T: 30.06.2019                                                               Z: Mgr. Babicová 
       Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 53 
K bodu: VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy. 

Hl. za  15 proti 0  zdr 1     nehl. 0 
 
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 7/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku 
pre príležitostné trhy.  
T: 30.06.2019                                                               Z: Mgr. Babicová 
       Mgr. Kučka 

 
9. Zmena zariadenia - výdajná školská jedáleň na zariadenie - 
školská jedáleň Predmestie 26, Levoča  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
PaedDr. Choborová - bližšie vysvetlila. 
 
p. Kravecová – je tam zriadená z európskych fondov špičková jedáleň a my ju zatvoríme 

- tiež aj údržba, nemôžu dvaja údržbári pendlovať medzi škôlkami 
- tie deti musia mať navarené priamo z jedálne 
- elokované pracovisko nebolo dotiahnuté dokonca. 

 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Zmena zariadenia - Výdajná školská jedáleň, na zariadenie -  Školská jedáleň  
Predmestie 26, Levoča - vyradenie zo siete škôl a školských zariadení - VŠJ,                                          
ktorá je súčasťou Elokovaného pracoviska Predmestie 26,   Materskej školy, Železničný 
riadok 3,   v meste Levoča 

Hl. za 15  proti 0    zdr 1  nehl.0  
 
MZ schvaľuje  vyradenie zo siete škôl a školských zariadení podľa § 17  ods.2 písm. e) 
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: Výdajnej školskej  jedálne, ktorá je súčasťou Elokovaného pracoviska 
Predmestie 26, Materskej  školy, Železničný riadok 3, v meste Levoča. 
T: 01. 09. 2019               Z: PaedDr.  Choborová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Zmena zariadenia - Výdajná školská jedáleň, na zariadenie -  Školská jedáleň 
Predmestie 26, Levoča - zaradenie do  siete škôl a školských zariadení - ŠJ Predmestie 
26, Levoča,  ktorá je súčasťou EP MŠ Železničný riadok 3, Levoča  

Hl. za 17   proti 0    zdr 0  nehl.0  
 
MZ schvaľuje zaradenie do  siete škôl a školských zariadení podľa § 18  Ods. 6 písm. a) 
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej  samospráv a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: Školskú jedáleň Predmestie 26, Levoča,  ktorá je súčasťou Elokovaného 
pracoviska Predmestie 26, Materskej   školy, Železničný riadok 3, v meste Levoča. 
T: 01. 09. 2019          Z: PaedDr.  Choborová 
            Mgr. Kučka 
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10. VZN mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
PaedDr. Choborová - bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Papcun – účinnosť VZN zle nastavená.  
- dávam poslanecký návrh– opraviť VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča v tomto 
znení: 

- V článku 8 záverečné ustanovenia opraviť odsek 2 v tomto znení: Toto všeobecne záväzné 
nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 

- V článku 8 záverečné ustanovenia vypustiť odsek 4.  
 
PaedDr. Choborová – účinnosť VZN k 1.7., poplatky platia k 1.9. 
- riaditelia musia pripraviť podklady pre rodičov 
- chceme, aby bolo VZN účinné 15 dní od zverejnenia, aby riaditelia škôl informovali 

rodičov. 
 
p. Kravecová – platba za stravu veľmi diskutujúca téma, deti, ktorých rodičia nepracujú, 
rómske matky nato nedbajú, aby deti odhlásili zo stravy. 
 
MUDr. Suráková – každý súrodenec musí platiť 10 eur, nedá sa to znížiť? 
 
PaedDr. Choborová – máme najnižšie poplatky v okolí.  
 
Mgr. Kolečanyiová – v článku 6, odsek 5 je suma 1,20 eur  na jeden obed 
- je to dotácia na jeden obed? 
 
PaedDr. Choborová – nie, to je dotácia štátu 
- je to mylná informácia, že obedy sa poskytujú zadarmo 
- 1,20 eur je dotácia pre žiakov na stravovacie návyky pre deti, ktoré sa zúčastňujú 

výchovno-vzdelávacieho procesu 
- sú dané 3 pásma, my ako mesto sa rozhodneme, v akom budeme 
- dohodli sme sa s vedúcimi jedálni, že budeme v druhom pásme, aby sa strava skvalitnila.  
 
Mgr. Kolečanyiová – ako sa to dotkne rodičov? 
 
PaedDr. Choborová – 7 centov v druhom pásme 
- stúpa cena potravín 
- išli sme do druhého pásma s tým, aby sa kvalita stravy dodržala, alebo skvalitnila.  
 
Mgr. Kolečanyiová – materské školy? 
 
PaedDr. Choborová – je to suma 1,50 eur. 
- je to už celková suma. 
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Mgr. Kučka – 1,20 eur platia rodičia a druhá časť sú režijné náklady, ktoré chodia ako 
podielové dane 
- teda 1,20 je dotácia štátu, ktorá nahradí platbu rodičov. 
 
Mgr. Kolečanyiová – minule som stretla mamičku, ktorá má 4 deti v MŠ a hovorila, že bude 
platiť o 10 eur viac na jedno dieťa, teda o 40 eur viac. 
 
Mgr. Kučka – určite nie.  
 
Ing. Novotný – mal som dopyt v materskej škole upraviť pracovný čas od 6.00 h do 18.00 

- na základe čoho? 
 
PaedDr. Choborová – materská škola poskytuje službu rodičom 

- vyhláška hovorí, že to môže byť od 6.00 h do 18.00 h 
- rozhodneme na základe prieskumu, aký je záujem rodičov o takýto druh služieb 
- materská škola to môže určiť do pracovného poriadku 
- ak sa to tam dá, platí to pre všetky elokované pracoviská. 

 
Ing. Novotný – náročná práca učiteľky v MŠ, čím viac by boli s deťmi, aj tá kvalita by bola 
horšia.  
 
PaedDr. Choborová – nato pamätá nariadenie vlády SR, ktoré určuje, že učiteľka MŠ má 
stanovený 28 hod týždenný pracovný čas 

- je možné navýšiť počet zamestnancov.  
 
MUDr. Suráková – čia  to bola iniciatíva? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – rodičov 

- my sme mali informácie od rodičov, aby bola škôlka ráno otvorená skôr, aj 
poobede dlhšie.  

 
MUDr. Suráková – okolo 16.00 h sú v škôlke 1-3 deti 

- podľa mňa zbytočné.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – uvidíme, čo nám vyjde z prieskumu. 
 
Mgr. Ogurčák – uvidíme, čo vyjde z prieskumu 

- MŠ od 6.00 h do 18.00 h je náročné, náklady na zriaďovateľa, neviem si to 
predstaviť.  

 
PaedDr. Choborová – je to prieskum záujmu o túto službu, nefabulujme, uvidíme, ako to 
dopadne. 
 
p. Kravecová – nechápem psychológiu, ani psychohygienu, 12 hodín denne dieťa  v MŠ.  
 
Mgr. Chalupecká – rodič si vyberie, či mu vyhovuje skôr ráno, alebo poobede.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – zaujímavá diskusia, ale máme predložené VZN o výške sumy 
stravného 

- už sa bojíte odpredu, čo bude, keď to budú rodičia chcieť.  
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Mgr. Kolečanyiová – pred týmto nariadením platili rodičia detí MŠ za jedlo nejakých 90 
centov? 
 
PaedDr. Choborová – nie, bolo to vypočítané na výšku stravy na 98 centov, bolo to na nákup 
potravín, ale neboli tam zahrnuté režijné náklady 

- v minulosti to bolo prehľadné 
- menil sa zákon 
- dotácia prišla zo štátu 1,20 na obed, tak na základe tohto sme sa rozhodli, ako by 

to bolo optimálne urobiť,  
- nakoniec sme sa rozhodli, že rodičia budú platiť  5 centov a optimálna bude druhá 

kategória – iné pásmo potravín a tam by rodič doplácal 1,60 eur. 
 
Mgr. Kolečanyiová – takže je to 2,50 eur na týždeň, 10 eur/mesiac, .  
 
Ing. Novotný – pokiaľ by sme dali deťom MŠ do 18.00 h, už by to bol len dohľad a voľný 
výbeh.  
 
PaedDr. Choborová – máme štátny vzdelávací systém 

- každá MŠ má právnu subjektivitu, rozsah vzdelávania si určí. 

 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  17 proti 0  zdr  0  nehl.1 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – opraviť VZN 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča v tomto znení: 
- V článku 8 záverečné ustanovenia opraviť odsek 2 v tomto znení: Toto všeobecne záväzné 

nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 
- V článku 8 záverečné ustanovenia vypustiť odsek 4.  

T: ihneď                                    Z: PaedDr. Choborová 
      Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  16 proti 0  zdr  0  nehl.1 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č.8/2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča, 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 01.07.2019                                    Z: PaedDr. Choborová 
      Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 58 
K bodu: VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0        nehl.0 
 
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019 o výške príspevkov                       
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča 
T: 01.07.2019                                    Z: PaedDr. Choborová 
       Mgr. Kučka 

11. Projekt – Cestou stredovekých mníchov po meste Stary Sacz 
a Levoči 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
Mgr. Babicová – bližšie vysvetlila.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – Stary Sacz – silný partner 
- 4. spoločný projekt 
- ďakujeme.  
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Projekt – Cestou stredovekých mníchov po meste Stary Sacz a Levoči 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0       nehl.0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu Cestou stredovekých mníchov po meste Stary Sacz 
a Levoči v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014-2020, III. výzva mikroprojekty 2014-2020-PSK-TATRY-ŽSK vyhlásenou Prešovským 
samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Žilinský samosprávny 
kraj  s termínom predkladania žiadostí 31.5.2019. 
T: 01. 07. 2019                                    Z: Mgr. Babicová 
      Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Projekt – Cestou stredovekých mníchov po meste Stary Sacz a Levoči 

Hl. za  15 proti  0 zdr 0   nehl.0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu Cestou stredovekých mníchov po meste Stary 
Sacz a Levoči vo výške 12 941,48 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 01. 07. 2019                                    Z: Mgr. Babicová 
             Mgr. Kučka 
 

12. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  

 
Ing. Petrášová – bližšie vysvetlila.  
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UZNESENIE č. 61 
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 

Hl. za 0   proti 3  zdr 11    nehl.0=neschválené 
 
MZ neschvaľuje obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele E 
KN č. 6118/1 v k. ú. Levoča  za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí vlastník 
pozemku Dávid Čonka, Nad Tehelňou 29, 054 01 Levoča formou refundácie skutočne 
vynaložených nákladov na obstaranie zmeny územného plánu. 
T: 21. 06. 2019                                      Z: Ing. Pitoráková 
       Mgr. Kučka 

 
13. Dodatok č. 3 k cenníku Technických služieb mesta Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  

 
Mgr. Minďaš – bližšie vysvetlil. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – kalkulácia na hodiny, koľko poskytujeme bezodplatne? 
-  navýšenie ceny nakoľko bude pokrývať náklady? 
 
Mgr. Minďaš – čo sa týka roku 2018 bezodplatne sme poskytli ľadovú plochu HK Spiš 
Indians v počte 525,5 hodín, Mestu Levoča vo výške 42 hodín a HaZZ 25 hodín, teda skoro 
600 hodín bezodplatne, na rok 2019 predpoklad taký istý 
- príjmy nepokryjú náklady. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – náklady a výnosy?  
 
Mgr. Minďaš – chceme to udržať v tom istom čísle, je tu nárast energie a výdavkov                               
na zamestnancov vo verejnej správe, chceme, aby z mestského rozpočtu nešlo viac. 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – ešte napočítať náklady na úver,  odpisy a úroková sadzba. 
 
Mgr. Minďaš – dá sa to napočítať, úver sa bral ale aj na spevnené plochy.  
- či z toho vyčleníme len zimný štadión? 
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – len zimný štadión.  
 
Mgr. Kramarčík – navýšenie pre školy a školské zariadenia – aj tak nenaplníme rozpočet 
- platia si to žiaci sami 
- navýšenie raz také a možno je nevyužitá plocha v tom čase. 
 
Mgr. Minďaš – čo sa týka príjmu, nie je to markantná položka 
- za rok 2018 bol príjem od škôl 778,50 eur 
- chceme, aby školy a školské zariadenie dokázali racionalizovať túto činnosť, aby prišli vo 

väčšom počte a spájali triedy 
- hocikedy prišlo 5 žiakov 
- chceme, aby prišli dve triedy naraz, tých 18 eur nie je veľa. 
 
Mgr. Kramarčík –  aj  tak  je služba v tom čase.  
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Mgr. Minďaš – nie, nie je, až poobede je služba.  
 
Ing. Novotný – súhlasím, aby ste dávali štadión deťom a mládeži,  
- ale hokejovým klubom, či sa nedá nastaviť  systém  aukcií, napr. prime time a systémom, 

žeby hokejové kluby doručili obálky 
- dalo by sa niečo také? 
 
Mgr. Mindaš – cenník sa nastavuje rôzne 
- iné mestá menia aj na týždennej báze 
- my máme výhodu, že je využitý štadión  8 mesiacov v roku v tých istých termínoch 
- novootvorený štadión - Prešov a Liptovský Mikuláš a majú určené hodiny v cenníku.  
 
Mgr. Kašper – prosím predložiť rozpis nákladov na športoviská - zisky, výdaje pre komisiu 
športu.  
 
Mgr. Minďaš – nie je problém.  
 
p. Kravecová – dostala som avízo, že Levočanov posúvajú na neskoré večerné hodiny 
a cezpoľní môžu skôr 
- či je to regulárne u vás? 
 
Mgr. Minďaš – keď je raz niečo obsadené, nemôžeme to meniť 
- ten, kto to má dohodnuté od začiatku sezóny, nemôžeme to meniť v strede sezóny.  
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Dodatok č.3 k Cenníku Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za 13  proti 0  zdr 3       nehl.0 
 
MZ schvaľuje Dodatok č.3 k Cenníku Technických služieb mesta Levoča podľa 
predloženého návrhu. 
T: 20. 06. 2019                                      Z: Mgr. Minďaš 

 
 
14. Návrh Dodatku č. 1 k Cenníku poplatkov za krátkodobý 
prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe 
Mestského kultúrneho strediska 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  

 
JUDr. Kamenická – bližšie vysvetlila.  
 
p. Kellner – cena hlboko pod trhovou cenou 
- divadlo starne, interiér a wc 
- nerobíme si rezervu a investičný fond.  
 
JUDr. Kamenická – stotožňujem sa s Vami, ale verejná mienka je iná 
- my nie sme podnikateľský subjekt.  
 
p. Kellner – niekde stojí prenájom 1 500 eur.  
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JUDr. Kamenická – máme cca 40 svadieb a 8 stužkových ročne.  
 
JUDr. Papcun – potrebné hľadať možnosti finančných prostriedkov na rekonštrukciu divadla, 
ale nie v rámci dvíhania cien 
- ide o službu, nedávať ťarchu na ľudí.  
 
 
p. Čurilla – príjmy sa stávajú pre príspevkové organizácie bežné, z nich žije, nemá ich kde 
kumulovať 
- tá suma nájmu je okolo 80 tis. Eur, keby sa kumulovali peniaze, nie je to málo, za 10 

rokov je to 800 tis. Eur.  
 
JUDr. Rusnáčiková – je to príspevková organizácia 
- príjem musí použiť, transfer môže ušetriť, ale vrátiť mestu.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – treba pripraviť investičný plán, ale je to príspevková organizácia. 
  
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Dodatok č.1 k Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových 
priestorov a hnuteľného majetku v správe Mestského kultúrneho strediska 

Hl. za 16  proti 0  zdr 0  nehl.0 

 
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových 
priestorov a hnuteľného majetku v správe Mestského kultúrneho strediska.  
T: 20.06.2019                   Z: JUDr. Kamenická 

  
15. Zlúčenie obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, 
s.r.o. s obchodnou spoločnosťou Sociálny podnik mesta Levoča, 
s.r.o.  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
JUDr. Čechová – bližšie vysvetlila. 
 
p. Kravecová – mali by sme mať prehľad, aký majetok, aké sú účty, čo ostáva, čo sa prenáša.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – to bude súčasťou zmluvy.  
 
JUDr. Papcun – súčasťou zlúčenia je správa audítora.  
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Zlúčenie obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o., s obchodnou 
spoločnosťou Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. 

Hl. za 17  proti 0  zdr 0 nehl.0 

 
MZ schvaľuje zlúčenie obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o., sídlo: 
Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča s obchodnou spoločnosťou Sociálny podnik mesta 
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Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, tak že, zanikajúcou spoločnosťou 
je  obchodná spoločnosť Stavebná prevádzkareň, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 
Levoča a nástupníckou spoločnosťou je obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Levoča, 
s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča.  
T: ihneď         Z: JUDr. Bašistová Virová 
              Mgr. Kučka 
 

 
16. Zmluva o združení právnických osôb s Podtatranskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. Poprad, Zmluva o postúpení 
práv a povinností stavebníka z Mesta Levoča na Podtatranskú 
vodárenskú spoločnosťou, a.s., zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve medzi Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s., zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi Mestom Levoča a Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, a.s. ,  

 
JUDr. Čechová – bližšie vysvetlila. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Uzatvorenie zmluvy o združení právnických osôb s Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s. Poprad 

Hl. za  16 proti 0  zdr 0 nehl.0 

MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o združení právnických osôb s Podtatranskou  
 
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Poprad.  
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Bašistová Virová
             Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka z Mesta Levoča 
na Podtatranskú vodárenskú spoločnosťou, a.s.  
 

Hl. za  14 proti 0  zdr0 nehl.0 

 
MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka z Mesta Levoča  
na Podtatranskú vodárenskú spoločnosťou, a.s.  
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Bašistová Virová
             Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 67 
K bodu: Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča                            
a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  

Hl. za  15 proti  0 zdr 0 nehl.0 

 
MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča                        
a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Bašistová Virová
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  

Hl. za  14 proti 0  zdr 0     nehl. 1 

 
MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
T: ihneď         Z: Ing. Pitoráková 
             JUDr. Bašistová Virová
             Mgr. Kučka 
 

 
17. Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 
2019 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
 
JUDr. Rusnáčiková – bližšie vysvetlila, na najbližšom MZ bude predložená správa 
o vykonaných kontrolách za I. polrok. 
 
p. Kravecová – smiešne že ukončená inventarizácia na  ZŠ Francisicho 
       - aj pri kontrole zmlúv, čo k čomu patrí, aby zamestnanci nezistili, že nemajú zaplatené, 
to čo mali mať. 
 
Ing. Novotný – chcem sa opýtať hlavnej kontrolórky, prednostu, primátora a vedúceho 
finančného, aké máte informácie zo SIEA ohľadom auditu zateplenia MŠ G. Haina, či boli 
pochybenia, alebo sankcie, alebo vratka a ako to bude mesto riešiť.  
 
JUDr. Rusnáčiková – mám v pláne kontrol spolufinancovanie projektov.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – rieši to Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej 
SIEA/a Úrad pre verejné obstarávanie 
- závery nám nie sú známe 
- kontrola bola na mieste 
- vyšli sme im v ústrety.  
 
Ing. Novotný – bola to kontrola k žiadosti o platbu? 
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Ing. Vilkovský, MBA – bola to  bežná kontrola. 
 
Ing. Novotný – ak by prišla požiadavka SIEA na vrátenie dotácie? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – keď vznikne taká situácia, budeme sa musieť nato pripraviť 
- nazýva sa to korekcia 
- uplatníme všetky dostupné prostriedky, či je tá korekcia správna. 
 
Ing. Novotný – vieme vyvodiť zodpovednosť? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – je to fabulácia 
- budeme riešiť, keď to príde.  
 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2019 

Hl. za  17 proti 0  zdr 0    nehl. 0 

 
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2019.  
T: 01.07.2019  Z: JUDr. Rusnáčiková 
 

 
18. Zmena vo finančnej komisie pri MZ 
 
Ing. Novotný – voľné miesto v komisii 
- navrhujem doplniť MUDr. Janu Surákovú 
- a aby RNDr. Vladimír Adamkovič nemohol hlasovať, čo sa týka finančnej komisie podľa 

odporúčaní ZMOS-u, ale to nedávam do uznesenia.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – bude finančná komisia 6-členná? 
 
JUDr. Papcun – dávam poslanecký návrh, aby bola finančná komisia 6- členná. 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Zmena vo finančnej komisie pri MZ 

Hl. za  16 proti  0 zdr 0 nehl. 0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – MZ schvaľuje počet 
členov finančnej komisie pri MZ  - 6členov.  

T: ihneď          Z: Ing. Lisoňová 

              Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 71 
K bodu: Doplnenie člena finančnej komisie pri MZ 

Hl. za  15 proti  0 zdr 1 nehl.0 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – MZ volí za člena 
komisie finančnej pri MZ MUDr. Janu Surákovú.  

T: 1.7.2019          Z: Ing. Lisoňová 

              Mgr. Kučka 
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19. Interpelácie poslancov MZ. 
 
Mgr. Kašper – prosím TSML o poslanie celkových nákladov a príjmov športovísk za rok 
2018 poslancom MZ.  
 
p. Kravecová  - dostala som odpoveď na interpeláciu ohľadom zriadenia izby pre Štúrovcov 
- my sme našli pod Galériou miestnosť, kde je 1. Stavebná 
- či by nebolo možné ich presunúť 
- potrebujeme väčšiu miestnosť na výstavu 
 
Ing. Vilkovský, MBA – dám úlohu majetkovému odd., aby vstúpila do jednania s nájomcom, 
ale keď nebude súhlasiť, tak asi ťažko.  
 
p. Kravecová – včera sme mali po búrke na ul. Slavkovskej vojenské cvičenie 
- potok nevyčistený, naposledy upratovaný pred 3 rokmi 
- sú tam bobry. 
 
 
Ing. Vilkovský , MBA – bobor je chránený 
- riaditeľ TSML osloví listom SVHP so žiadosťou o vyčistenie potoka.  
 
p. Kravecová – práve preto, lebo aj on potrebuje čisté životné prostredie.  
 
JUDr. Papcun – oslovili ma občania s požiadavkou, ako sa odstraňujú buriny zo strany TSML 
- chcem požiadať TSML, aby zverejnili na stránke, akým prípravkom sa to realizuje. 
 
Mgr. Minďaš – predstavil konkrétny prípravok 
- viem o tom, že v Amerike to bolo vyhlásené za karcinogénny prípravok, ale Európska 

komisia ho povolila.  
 
JUDr. Papcun – je problém zverejniť na Vašej stránke tento certifikát? 
 
Mgr. Minďaš – zverejníme, samozrejme. 
 
p. Dunčko – TV Levoča neinformuje o výsledkoch futbalových zápasov mužstva FK 05 
Levoča 
- nemusí chodiť na celé zápasy, my tam máme kameru, len informovať.  
 
Ing. Novotný – obracajú sa na nás občana so žiadosťami o zber pneumatík na TSML, preto to 
žiadam. 
 
Mgr. Ogurčák – chcem poprosiť mestskú políciu, ale aj oddelenie investičnej činnosti 
o preverenie nelegálneho bývania na Bottovej 2, veľmi zlé podmienky, bez kanalizácie, 
naozaj veľmi zlé, nasťahovali sa tam aj s deťmi.  
 
PhDr. Mgr. Cvoliga – poprosím o cenovú kalkuláciu na klimatizačnú jednotku do tejto 
zasadacej miestnosti a mikrofóny.  
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1. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera – požiadavka na Technické služby 
mesta Levoča o poslanie celkových nákladov a príjmov športovísk za rok 2018 
poslancom MZ.  
T: 1.7.2019         Z: Mgr. Minďaš 

 
2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej - Zriadenie izby Štúrovcov v budove 

Galérie mesta na prízemí.  
T: 31.10.2019           Z: Mgr. Drahomirecký 

 
3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej - Vyregulovanie potoka                                      

na ul. Slávkovskej.  
T: 31.12.2019        Z: Ing. Pitoráková 

 
4. Interpelácia poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna – žiadam organizáciu TSML 

o zverejnenie informácie, ktorým prostriedkom sa vykonáva likvidácia buriny 
z verejných priestranstiev v meste Levoča a o zverejnenie certifikátov a dokladov 
k tomto prostriedku.  
T: 1.7.2019         Z: Mgr. Minďaš 

 
5. Interpelácia poslanca MZ Miroslava Dunčka – vysielanie levočskej televízie – 

informácie z futbalových zápasov „A“ mužstva FK 05 Levoča.  
T: ihneď a stály        Z: Mgr. Kučka 
             Mgr. Babicová 

 
6. Interpelácia poslanca MZ Ing. Róberta Novotného – riaditeľ TSML nech zariadi, aby 

TSML umožnili zber použitých pneumatík.  
T: 31.10.2019        Z: Mgr. Minďaš 

 
7. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka – žiadam mesto Levoča                           

o prešetrenie nelegálneho bývania občanov na ul. Bottova 2 z dôvodu zlých 
podmienok bývania.  
T: 1.7.2019            Z: PaedDr. Choborová 
         Mgr. Petruška 

 
8. Interpelácia poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu – rozpočet na klimatizačnú 

jednotku +  mikrofóny a ozvučenie do zasadacej miestnosti MsÚ Levoča.  
T: 1.9.2019         Z: Mgr. Kučka 

    p. Koršňák 
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20. Záver. 
    
 
Primátor mesta Ing. Vilkovský, MBA poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil                            
6. zasadnutie MZ 
 

 
 
 


