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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

Z Á P I S N I C A 
č. 9 

 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 19. septembra 2019 
 

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

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 9. zasadnutie MZ 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil neprítomnosť pani poslankyne 
MUDr. Jany Surákovej, navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil 
prítomných s programom podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú tam tri dodatky, ktoré súvisia s projektami a so zmenou 
rokovacieho poriadku. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  10 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Pavol Ščurka, Mgr. Jaroslav Kramarčík, 
Miroslav Čurilla. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  11 proti  0   zdr   1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Anna Kravecová, JUDr. Pavol Papcun. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA 
   

2. Kontrola plnenia uznesení 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nakoľko pán prednosta tu dnes nie je, zo zdravotných 
dôvodov, predložím kontrolu plnenia uznesení ja. MZ na svojom šiestom zasadnutí dňa 
20.06.2019 prijalo celkovo 81 uznesení. Uznesenia číslo 11, 14, 38- 44, 65- 68 sú v plnení. 
Ostatných 58 uznesení je splnených. Predchádzajúce siedme zastupiteľstvo 8.8.2019 prijalo 
celkovo 17 uznesení, uznesenia 15 a 16 sú v plnení, ostatné sú splnené. MZ zo dňa 28.8.2019 
prijalo celkom 18 uznesení. Uznesenia 11- 13 sú v plnení, ostatných 15 uznesení je splnených. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení  

Hl. za  15 proti  0   zdr   0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 6., 7. a 8. zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 

3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Anna Kravecová – k posledným dvom máme fotodokumentáciu? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – prišlo to dnes v noci. Ukážem, prípadne potom cez prestávku. 
Myslíte to vecné bremeno. Toto je ulica pri Podkove, hlavná cesta 1/18, zrekonštruovaná 
cesta pri Podkove vedie tadeto, chcú to napojiť na najbližší bod verejného osvetlenia. 
V uznesení a) toto je Penzión Diamant, budúce obchodné centrum. Potrebujú stavebne 
zasiahnuť do pozemku vo vlastníctve mesta takouto vetvou. Pod Penziónom Diamant.  
V oboch prípadoch pôjdu pod zemou. 
 
Miroslav Čurilla – mali by sme schváliť, aby dostali slovo zástupcovia tej lokality. Jedná sa 
o predaj časti tej uličky. Malo by dôjsť ku konsenzu, aby ten projekt, alebo ten zámer o ktorý 
prejavil záujem pán Hollo, aby došlo k vysvetleniu, pretože sa to priamo dotýka pána 
Pavlíkovského aj pána Bonka.  
 
Peter Bonk -  volám sa Peter Bonk, som z Predmestia 40. Toto je moja žena pani Bonková 
a pán  Pavlík. Sme proti odkúpeniu tejto uličky pánom Hollom. Z toho dôvodu, že tam ide 
vysoký tlak plynu pre 5 rodinných domov. Potom by to bolo treba predať s vecným 
bremenom. Predtým, keď sa predával nejaký majetok, tak sme boli oboznámený s tým. 5 
rokov chodíme, bojujeme za to, aby tam bol poriadok. Mesto investovalo nemalé prostriedky. 
A teraz potichučky sa chce predať ten pozemok. Pán Cvoliga pred rokom navrhol uzavrieť 
uličku a nebolo by treba pozemok predávať.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – bod č. 17. Je tam navýšenie mestským lesom pri nájme poľovného 
revíru, bez akéhokoľvek odôvodnenia. Už je tu druhýkrát predkladaná žiadosť poľovného 
združenia. Treba to riešiť komplexne. Aby som vyjadril svoj osobný názor. Absolvoval som 
poľovačku v LML, kde som 4 dni intenzívne chodil po revíri, so sprievodcom. Nevidím 
dôvod na zvýšenie z toho dôvodu, že nie je tu odôvodnenie na to, čo s tými peniazmi. Veľmi 
ma prekvapila informácia, že zamestnanci lesníci zarábajú nejakých 700 eur v čistom na 
mesiac. Odhadom si dovolím tvrdiť, že každý deň som absolvoval nejakých 10 kilometrov. 
Bol by som skôr toho názoru, že ideme meniť dozorné rady v mestských spoločnostiach. 
Ideme dohliadnuť na to, aby príjmy z poľovníctva boli efektívne, a skôr prebytok, ktorý teda 
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po roku vznikne, by som nechal na samotnej organizácii. Nech to preinvestujú, alebo nech sa 
nejakým spôsobom navýšia mzdy lesníkom. Neviem, či niekto z vedenia by bol schopný 
prejsť pri poľovačke 10 km. Je to nedocenená práca. Je tam aj klamlivá informácia, že príjem 
je 10 600. Lebo je to polovičná suma. Pán zástupca to odprezentoval, že bola požiadavka 
firmy. Ja som mal komunikáciu s niektorými zástupcami a som skôr toho názoru, nech 
peniaze ostanú vo firme a nech to oni preinvestujú, kde potrebujú akútne. Chodníky lesné boli 
maximálne udržiavané. Častokrát ide o neprístupné terény, kde kosci s krovinorezmi, alebo 
inými mechanizmami, veľmi ťažkú robotu museli absolvovať. Nevidím dôvod, že by my sme 
teraz dostali do rozpočtu, nie je to nejaká závratná suma, ale zároveň to mestskej firme môže 
pomôcť. Čiže určite nesúhlasím s navýšením. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ponuka, ktorá prišla 10.09.2019, v zmysle rokovacieho 
poriadku, bude spracovaný materiál, pôjde do komisií, v novembrovom  MZ riadnom to bude 
prejednávané. Čo sa týka navýšenia a to už akéhokoľvek, či nájmu, za užívanie poľovného 
revíra,  či nájmu za užívanie priestranstva LML je v kompetencii valnej hromady po 
rozhodnutí dozornej rady. Je to všetko v súlade so stanovami obchodnej spoločnosti.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ešte keď môžem zareagovať faktickou poznámkou, každý návrh 
uznesenia by mal mať patričné odôvodnenie. Keď ideme vytiahnuť z mestskej firmy nejaké 
peniaze, aby sa špecifikovali a investovali do majetku, ktorý vlastní a obhospodáruje. Raz 
prídu peniaze do rozpočtu a nikto to neodsleduje. Na aký účel budú minuté, alebo ako 
nakoniec skončia. Môj názor je, že by mali byť použité pre LML. 
 
Miroslav Čurilla – LML sú obchodnou spoločnosťou, spravujú náš majetok a táto iniciatíva 
vyšla od vedenia spoločnosti. Bola to reakcia, nakoľko aj u štátnych lesov došlo k úpravám 
ceny nájmu. Táto reakcia bola ďaleko skôr predtým, ako bol materiál na MR predložený.  
Spájať so s tým, či chceme dostať peniaze do mesta, alebo nie, nie je správne. Je to náš 
majetok. Je to reakcia vedenia spoločnosti. Bolo to prerokované v dozornej rade. Schválila to 
dozorná rada. Spájať to s odmeňovaním zamestnancov, to tiež nie. Nesúvisí to s tým, ako 
spoločnosť hospodári. Vedenie  spoločnosti využíva všetky zákonné prostriedky, aby 
zamestnanci boli odmeňovaní. Mohli by sme to isté preniesť aj na zamestnancov úradu, kde 
tabuľkové odmeňovanie niektorých v časti určite nie je spravodllivé, alebo nie je adekvátne. 
Toto je vec, ktorú podľa mňa by sme nemali spájať. Bolo odsúhlasené v orgánoch to 
navýšenie a pokladám ho za správne. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – LML sú na úvod každého MZ. Za posledných 16 rokov 
majú LML značnú rezervu vytvorenú na svoju činnosť. Tá rezerva pokračuje na ďalších 10 
rokov ich hospodárenia. Aj predchádzajúce vedenia mesta, aj ja sám som bol vo vedení mesta, 
sme mohli zobrať peniaze do mesta a minúť ich. Napriek tomu, sme ich nechali v tej 
spoločnosti. Nakumuloval sa tam taký objem prostriedkov, že je tam rezerva na 10 rokov 
fungovania LML. 
 
JUDr. Pavol Papcun – vidím, že je tu prítomný pán riaditeľ mestských lesov. Poprosil by som 
jeho o stanovisko.  
 
Ing. Ján Tancár – začnem s tým pozitívnym. Mňa naozaj teší podpora zo strany pána 
poslanca. Na druhej strane plne rešpektujem a som účastný na valných zhromaždeniach. 
Všetko so všetkým sa súvisí. Prišli návrhy do mesta. My presadzujeme a chceme hlavne to, 
aby poľovný revír ostal v mestských lesoch. Život nie je čiernobiely. Na druhej strane plne 
rešpektujem rozhodnutie vedenia.  
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Anna Kravecová – bod č. 10. Odpredaj pozemku na Železničnom riadku, kde MŠ má svoju 
záhradu. Počula som odozvu rodičov, že sú proti tomuto predaju. Je to zeleň a priestor pre 
deti. Sú tam malé triedy a veľa detí. A potrebujú pre svoje zdravie hlavne priestor vonku, 
zeleň, stromy. Čudujem sa, že práve Zdravotné stredisko, ktoré sa má starať o zdravie detí 
a občana nám chce túto zeleň zobrať. A vybudovať betónovú džungľu pri globálnom 
otepľovaní. Každé mesto bojuje o zeleň a výsadbu stromov a my robíme pravý opak. 
Navrhujem, aby sa tento stiahol bod z rokovania, pretože nemáme vyjadrenie ani škôlky, ani 
stanoviská rodičov, viem že bola podpisová akcia a že rodičia sú proti.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – máme vyjadrenia v materiáli. Viem, že zasadala rada MŠ. 
Chcem upriamiť poslancov na to, že je to len zámer. Nejde predávať nikomu žiadne pozemky. 
Z diskusie na MR vyplynulo, že pokiaľ by ten zámer bol schválený, nastáva ďalšia situácia, 
že mesto bude žiadať záujemcu, aby predložili minimálne dva - tri návrhy, aký režim 
parkovania by sa tam zaviedol. Potom to príde znova do zastupiteľstva, odsúhlasiť samotný 
predaj. Lebo zbytočne budete dávať architektovi na zakreslenie, ak nemáte ani schválený ani 
zámer. Súhlasím s Vami pani poslankyňa. Pokiaľ z troch vizualizácií, alebo štúdií, ktoré budú 
predložené aj rade školy, nebudú schválené, tak bude to ďalší doklad pre budúce MZ. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – k bodu č. 16. Helske. Viete dať na budúce MZ informáciu 
o plnení záväzkov voči mestu. Lebo aktuálne prebieha výstavba hál. V novembri stačí. Chcem 
sa vyjadriť k bodu 20. Informačne som si zisťoval, čo sa týka tej žiadosti sochy Honvéda. 
V roku 1848 bol to domobranec maďarskej menšiny na území Spiša. Jednalo sa o sochu, ktorá 
mala byť umiestnená v lokalite Branisko. 3.2.1849 sa odohrala krátka prestrelka medzi 
maďarskou domobranou Spiša a rakúskou armádou generála Šlika. Následne toto nemal kto 
postaviť ten podstavec v tej lokalite. Maďarskí vlastenci Košútovci dali túto sochu postaviť na 
území mesta. Paradoxne keď mesto dva krát navštívil František Jozef, cisár, tak táto socha 
bola obitá doskami. Martin Drahomirecký má takú fotografiu. Aby rakúsky cisár takúto sochu 
nevidel. Jedná sa o nejakú politickú sochu, s ktorou nesúhlasím, aby bola na území mesta. 
Patrí lokalizačne na Branisko s patričným uvedením o akú bitku sa jedná.  
 
Anna Kravecová – k Helske, bolo by dobre, keby už ste nám predstavili, pozvali na MZ 
predstaviteľov. Pretože už v roku 2018 malo byť zamestnaných 100 Levočanov v Helske. 
Chýba prehľad ľudí Levočanov, ktorí tam pracujú. Viem o tom, zamestnanci sú ubytovaní 
v hoteloch v Levoči, zarábajú minimum 2000 eur, platí sa im strava, ubytovanie, takže si 
myslím, že Levočania by aj za polovičnú cenu tam pracovali, aby nemuseli dochádzať ani do 
Whirpool, ani do Vagónky, ani do Embraca. Aby boli doma pri rodinách. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dávam poslanecký návrh, aby sa peniaze LML účelovo viazali do 
majetku. Príkladmo, pán primátor Kaštieľ v Levočskej doline je vo vlastníctve mesta, alebo 
LML? LML. Tak, aby sa účelovo preinvestovali do majetku, ktorý je v správe mestských 
lesov. 
 
Mgr. Eva Chalupecká – vrátim sa k soche. Myslím, že sa politizuje a nacionalizuje. Vyžiadala 
som si informácie od doktorky Novotnej. Venovala sa tomu, má štúdiu, ktorá je momentálne 
v tlači. Tá socha nemala nikdy nič protislovenské. Bola dlhý čas súčasťou aj centra Levoče. 
Tak isto, ako sa hlásime k nemeckým častiam histórie mesta, nemáme problém s Leutschau 
a Zisper, tak aj toto bolo súčasťou histórie. Podobné sochy honvéda sú napríklad na cintoríne 
v SNV, na nádvorí starého zámku v Banskej Štiavnici. Neschvaľujem, aby socha stála 
v centre mesta.  Ale mohla by stáť v parku niekde. Ako vec, ktorá pripomína minulosť. 48- 49 
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roky. Ako sa prebúdzali Slováci, tak sa prebúdzali aj Maďari. Nevidím dôvod, aby sme tomu 
pripisovali význam, ktorý nemá. Určite by som sa prihovárala, aby sa k tomu vyjadrila 
profesionálka, doktorka Novotná. Aby sme sa rozhodovali na základe názoru odborníkov, nie 
pocitov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na doplnenie pani Chalupeckej poviem. Prebiehala výstava 
na druhom poschodí radnice, kde bol zobrazený život a význam honvéda.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ja sa tiež z časti prikláňam k pani poslankyni Chalupeckej. Nie som 
historik. V tých časoch to bolo pozitívne vnímané. Je to pekný kus kultúrnej pamiatky. 
Nemyslím si, že tu na komunálnej úrovni budeme riešiť celoslovenskú politiku. Nesúhlasil by 
som, aby to bolo pred radnicou. Ale nejaké miesto tomu nájsť, už len pre podporu cestovného 
ruchu. Pre poznanie histórie pre mladých ľudí to tiež nemusí byť zlý nápad.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – súhlasím Evka s Tebou. Nemám záujem politikárčiť. Ani robiť 
z toho divadlo. OZ SINE METU nevie historické súvislosti, lebo ak ma pamäť neklame, 
v Spišskom podhradí už stojí pamätník tejto bitky o ktorej hovorí pán Cvoliga. Myslím, že 
najbližšie k centru tej bitky je Sp. Podhradie. SINE METU sa troška netrafilo do lokality. 
Tam už je pomník účastníkom bojov. Aby som odľahčil. Spišský Hrhov má veľa sôch. Je tam 
Csákyho palác. Nech skúsia tam. Nesúhlasím, aby tá socha bola na námestí. Ak, tak nech je to 
na cintoríne, ako si spomínala. 
 
JUDr. Pavol Papcun – socha bola umiestnená v Levoči 40 rokov. Pripájam sa k stanovisku 
Evy Chalupeckej a dávam poslanecký návrh, aby sme bod č. 20 stiahli a presunuli do 
novembra s tým, aby sme si vyžiadali stanovisko SNM. Prečítal som si štúdiu doktorky 
Novotnej. Aby sme ju požiadali, aby nám dala nejaké stanovisko k významu tej sochu a k jej 
umiestneniu, aby sme sa vedeli zodpovedne rozhodnúť. 
 
Mgr. Michal Kašper – bod č. 8. Odpredaj pozemku Hollovcom. Poprosím, aby dostali tiež 
slovo vyjadriť sa k tejto téme. 
 
Ing.arch.Mgr.art.Stanislava Slaninová Hollóvá – ide o žiadosť o kúpu pozemku pre mojich 
rodičov, ktorí tam majú rodinný dom. Ide nám o to, aby sa tá ulička zavrela. Máme tam 
hlavný vstup do domu, kde parkujeme autá. Je tam nové parkovisko. Cez pracovný deň je tam 
nemožné zaparkovať. Parkujeme preto pred domom. Vždy, keď tam parkujeme, máme 
poškriabané auto. Ide o to, že tam chodia rómski spoluobčania, ľudia, ktorí prechádzajú na 
západ od LIDL. Je tam neuveriteľný neporiadok, pred domom, tak ho máme v záhrade. Preto 
nám ide o to, aby sa ulička uzavrela, aby sa eliminoval priechod ľudí. Aby tam bolo menej 
neporiadku. Aj my chceme sa dohodnúť so susedmi, aby sa to uzavrelo. Ak by to nešlo 
predajom, kvôli plynovodu, mohli by sme vyskúšať dať to do prenájmu od mesta. Ako by to 
fungovalo. Ak by bol problém zo strany susedov, a majú iný návrh, budeme len radi. Chceme 
skvalitniť bývanie a aby tam nebol neporiadok stále. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – rozmýšľam, či nie je lepšie to nielen uzatvoriť, ale odkúpiť spolu 
po vzájomnej dohode s vecnými bremenami. Aby im tam nechodili asociáli. Starostlivosť 
o túto parcelu by vzali do vlastných rúk. 
 
Pán Pavlikovský – len, tak sa problém nerieši. Problém s čiernymi skládkami je aj v iným 
mestách, nielen v Levoči. Ale nie, že potichučky odklepneme predaj. Aj my tam máme plot, 
my tam trvalo bývame. Na rozdiel od susedov, ktorý tam chodia len na rekreáciu.  
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Pán Hollo – môžem ja? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – počkajte, pán Hollo, vidím, že sa neviete dohodnúť, pán 
Čurilla má slovo. 
 
Miroslav Čurilla – po prvé, nebolo to potichu urobené. Pán Hollo už dávnejšie prejavil 
záujem v rámci riešenia tohto problému. Je pravda a je to naše pochybenie, že sme neprizvali 
pred týmto bodom aj Vás, teda prizvali sme, ale neskoro. V posledných hodinách. Problém je 
problém mesta, nie Vás. My by sme to mali riešiť. Len to riešenie je trošku zložité. Je pravda, 
že to, čo pán Hollo navrhuje, tou kúpou by sa zamedzilo prechodu ľuďom, ktorí to znečisťujú. 
Ja navrhujem, aby sme to preložili na budúce zastupiteľstvo. Na november. Aby sme sa stretli 
a hľadali riešenie, ktoré by vyhovovalo každému. Bol tu spomínaný aj nájom. S kolegom som 
to riešil. Môj návrh by bol taký, aby všetci traja ste to dostali do nájmu. Aby sme to odskúšali, 
aby si každý zahradil svoje. Len naše VZN, takáto forma nájmu by bola finančne veľmi 
náročná a neviem nájsť spôsob, akým spôsobom by sme Vám vedeli úľavu tam dať. Treba 
nájsť riešenie, aby sa to vyriešilo. Návrh je, aby sme to stiahli z rokovania. Na tomto fóre by 
sme ťažko dosiahli riešenie. Dávam PN, aby sme tento bod preložili na november a zároveň 
Vám kolega upresní termín, aby sme sa stretli. Dobre? Keď súhlasíte. Čiže dávam poslanecký 
návrh na preloženie tohto bodu č. 8 na november.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pokiaľ by ste medzi sebou komunikovali, ten materiál 
nemusel ísť do MZ.  Keď sa vrátim k nájmu, zásady hospodárenia s majetkom mesta sú tak 
nastavené, že nájom sa nedá dať za symbolickú cenu. A keby sme Vám nájom riadne vyrúbili, 
v súlade so zásadami, tak by ste prišli naspäť na úrad s tým, že čo to je za suma.  
 
Miroslav Dunčko –  chcem sa zastaviť pri tom bode. Lebo keď sa otvorí TESCO, tak tam 
bude ešte horšia situácia v tej prechodovej uličke. Čiže treba sa stretnúť. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – k bodu č. 10. Šesť rokov som nosila deti do tej škôlky. 
Veľa zelene je zo strany smerom k SAD. Bolo by dobré zvážiť a chcela by som poprosiť, či 
žiadateľka predložila vizualizáciu, o koľko parkovacích miest by sa rozšírilo parkovisko. 
Rodičia parkujú na chodníku. Na ceste. A keď tam ešte príde mestská doprava, je tam 
autobusová zastávka, je to pre všetkých veľmi nebezpečné.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – to bol aj zámer mesta, vyriešiť kritickú situáciu na ktorú nás 
upozorňujú aj rodičia. Dochádza ku kolíznym stavom, kedy v jednom čase prichádzajú lekári 
plus zdravotný personál do zdravotného strediska. Hneď na to pacienti, rodičia s deťmi  
a MHD. Autobus stojí priamo na ceste. Nemá kde inde zastať. Ľudia na ceste stoja tí čo 
čakajú aj tí čo vystupujú z autobusu. Toto bolo aj zámerom mesta pomôcť vyriešiť tento 
problém. Na MR padol aj celkom konštruktívny návrh vyriešiť tento problém. Vyčleniť tam 
dočasné parkovacie miesta pre rodičov, obdoba stanovíšť pre taxíky. Rodič vystúpi odnesie 
dieťa do škôlky, nastupuje a odchádza. Nemá tam auto trvalo zaparkované. Mohlo by to 
pomôcť. Ukážem jeden z návrhov, ktorý doktorka Čarnoká dala. Je to len začiatočná 
vizualizácia. Ide cca o 12 parkovacích miest. To parkovisko môže byť plytšie, hlbšie. Na rade 
školy odzneli pripomienky k zeleni. Dalo by sa to zeleňou oddeliť, samotný areál MŠ od 
parkoviska, aby deti nevybiehali von na ulicu. Bolo to také 3 v 1. Aj vyriešiť Zdravotné 
stredisko. Aj pomôcť k vylepšieniu dopravnej situácie a zároveň v čase kedy nefunguje ani 
MŠ ani Zdravotné stredisko, by tam mohli parkovať obyvatelia sídliska Rozvoj.  
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MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  ak môžem poprosiť pána Koršňáka, ukážem, toto celé je 
záhrada tej škôlky, myslím si, že je to jedna z najväčších záhrad, ktorú má jedna škôlka 
v Levoči. Zo všetkých materských škôlok, rozlohou, m2 zelene. Nie sme ujednotení. Dala by 
som návrh to stiahnuť a ešte raz to prehodnotiť a zvážiť  všetky pozitíva a negatíva. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ďalšou vecou, pridanou hodnotou toho celého z hľadiska 
vedenia školy je riešenie problému so zeleňou. Je tam 17 stromov a dva kríky. Boli sme to 
nafootiť a popočítať. Stromy sú vysoké, pomerne staré, po prudších vetroch konáre sú na 
zemi. Je to nebezpečný stav na ktorý sa už opakovane sťažovala pani riaditeľka. Riešilo sa to 
orezom. Nikdy nedošlo k výrubu. Sú to brezy. Vraj je to alergén, aj deťom môže spôsobovať 
zdravotné problémy. Stromy, ak by prišlo k realizácii toho projektu, dali nahradiť inou 
zeleňou. Dali by sa tam nasadiť ovocné stromy. Ako nejaká činnosť pre deti. Jablká, hrušky, 
slivky. Sú riešenia. Tie stromy, ktoré tam dnes sú, je to zeleň, ale nie každá zeleň je vhodná 
do areálu MŠ. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  výborne, aj to treba určite zvážiť. Alergény. 
 
Miroslav Čurilla – nechceme stavať dneska. Ideme schvaľovať zámer. Ak schválime zámer, 
dostaneme možnosť dopracovania tohto zámeru. Vrátane vizualizácie. Až potom budeme 
posudzovať reálnosť. Nesúhlasím s vyjadrením, že ideme budovať betónové džungle.  Je to 
areál pre deti. MŠ. Deti keď vchádzajú do škôlky, tak chodia okolo briez. Alergia je 
rozšíreným nedobrým javom. Sanáciou stromov zo zákona dôjde k náhradnej výsadbe. 
Stromov, ktoré sú vhodnejšie. My vnímame, najmä čo sa týka klimatických zmien, že trend je 
taký, aby sa dalo prednosť zeleni. Aj záchytné parkovisko, ktoré chystáme bude v tomto 
duchu. Reagujeme na to tak, ak je to technicky možné, tak odchádzame od asfaltov. Robíme 
nové plochy tak, aby boli vsakovacie, aby boli nové technológie, ktoré nebudú vytvárať odliv 
vody do kanalizácie. Snažíme sa vodu zachytávať. Ak návrh bude akceptovaný, tak budeme 
žiadať, aby plocha nebola asfaltová, ani betónová, ale aby bola vsakovacia. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – som za zámer. Architekti sa popasujú so zámerom. Budú 
rešpektovať požiadavky kladené na životné prostredie. Som presvedčený o tom, že 
bezpečnosť detí je na prvom mieste. Dajme tomuto zámeru priestor, aby sa to uskutočnilo, 
dalo na papier. Potom sa budeme k tomu vyjadrovať. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík - nesúhlasím, aby došlo k zmenšovaniu areálov škôlok. Môže tam 
byť v budúcnosti nejaké ihrisko, možno niečo iné. Poznám tú škôlku, chodil som tam. Ak 
niekto potreboval ísť skôr, tak deti sa hrali dole a ostatní čakali na rodičov hore. S brezami 
treba niečo robiť. Na druhej strane, oproti sú tiež zelené plochy, sú svahovité. To by mohlo 
pomôcť vytvoriť parkovacvie plochy pre ľudí v bytovkách a pomôcť v rannej špičke Ja ten 
priestor poznám, sú tam svahovité zelené úseky, možno tam by sa dali tam vytvoriť 
parkovacie miesta. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – bol som prítomný na rade MŠ. V prvopočiatku sa to zdalo ako veľmi 
zlé riešenie, ale postupom času, keď prebehla diskusia, osobne by som podporil tento zámer. 
Prioritne MŠ neužíva túto časť zelene na vychádzky s deťmi. Padla požiadavka, ak by sa to 
realizovalo, aby platil zákaz státia aj zastavenia pozdĺž areálu. Majú pani učiteľky problém, 
keď vychádzajú, autá parkujú po chodníkoch, majú slabý výhľad atď.  Pani riaditeľka nám 
ukazovala fotky, po veternej smršti, koľko konárov bolo popadaných na chodníky. Je tam 
riziko ohrozenia detí aj ich rodičov. Bolo by dobre prediskutovať s navrhovateľmi, či je 
akútny prevod vlastníckeho práva k tým pozemkom. Rôzne variácie nechávam na vedení 
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mesta, nech to teda prekonzultujú. Viaceré vizualizácie a prípadne, či by navrhovatelia 
súhlasili s vybudovaním parkoviska bez prevodu vlastníckeho práva s následným 
refundovaním.  
 
JUDr. Pavol Papcun – bol by som rád, keby súčasťou toho projektu bol aj dendrologický 
prieskum, ktorý by zhodnotil stav tých stromov a ich spoločenskú hodnotu, aby sme sa vedeli 
rozhodovať aj s prihliadnutím na hodnotu zelene. Ďakujem.  
 
Mgr. Michal Kašper – vyjadrím sa k pánovi Murínovi. Som tiež členom rady škôl. Na 
začiatku bol nesúhlas, záporné stanovisko na rade MŠ, potom sa ale názor zmenil a zhodli 
sme sa, že schválime ten zámer, áno, tento zámer, ktorý pán Koršňák ukazuje. Pokiaľ sa to 
zrealizuje takto, tak bývalá cesta, ktorá bola a ten priestor, ktorý vidíme na ľavej strane nižšie,  
by sa to vyplanírovalo a urobila by sa náhrada za stromy, ktoré sa vyrúbu. Tam by sa 
vytvorila oddychová zóna, ktorá funguje tam, kde má byť parkovisko. Zhodli sme sa, že 
návrh podporíme. 
 
Ing. Robert Novotný – nejakých 20 rokov som pôsobil a býval v Bratislave a tam obdobným 
spôsobom ako sa snažíme dnes tu, realizovali developeri projekty tam. Najprv iba zámerík, 
zámerík, nejaká štúdia k tomu a potom aha breza je silný alergén, dusíme sa. Chvalabohu 
Levoča má dosť zelene aj okolo. Pokiaľ to má smerovať k tomu, že tam bude parkovisko, tak 
ja budem proti tomu. Aj učiteľky MŠ vyjadrujú nespokojnosť s týmto návrhom. 
 
Anna Kravecová – rada školy aj rodičovské združenie vyjadrili jednoznačný nesúhlas. Takže 
ja neviem, čo ešte treba k tomu. Aj vedenie MŠ sa k tomu priklonilo. Všetko to využívajú 
v popoludňajších hodinách na hravé a oddychové činnosti. Odkláňame sa od činnosti škôlky. 
Prvoradá vec mesta Levoča je zabezpečiť zdravie pre život detí a občanov.  
 
Mgr. Eva Chalupecká – chcela by som poprosiť o nejaké stanovisko škôlky, ktoré je naozaj 
oficiálne, lebo sa mi to začína podobať na školské družiny, kde riaditeľky povedali že chcú 
a riaditeľky povedali, že nechcú. Mám tu 8:0 rada školy. 37:0 rodičovské združenie a nepriek 
tomu to nevyzerá ako jednoznačné. Keby sa mohla škôlka vyjadriť objektívne a dať nám 
materiál. Každá situácia sa dá otáčať, ako treba. Je to teda záväzné, či nie? Tie hlasy. 
Počúvame, že rodičia sa sťažujú a napriek tomu, sú tu tieto čísla. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák  - zóna o ktorú majú záujem manželia Čarnokí, je zóna, ktorú deti 
vôbec nevyužívajú. Je to úplne ku tým múrom. To deti nevyužívajú. Ja som za. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  ja len poviem, že mám skúsenosti 6 ročné, so svojimi 
deťmi. A pán Magister má pravdu, ak ste si všimli na tej vizualizácii, sú tam smetné koše. Nie 
je to využívané deťmi. Zaujímala by ma bezpečnosť parkovania a zmapovanie kritickej 
hodiny, koľko áut tam parkuje a by tam nemalo parkovať na  tých chodníkoch. Ako to 
obmedzuje dopravnú situáciu, lebo to nie je jednosmerka. Je to obojsmerná prevádzka. 
Stanovisko buď dopravnej polície v inkriminovanom období od pol 7 do pol 9. Deti keď 
vychádzajú z áut, či  nie sú viac ohrozené na živote touto situáciou, ako keby tam bolo to 
parkovisko, ktoré bude mimo verejnej komunikácie. Alebo tam zakázať potom parkovať, ale 
neviem, kde budú chodiť tí rodičia potom parkovať. 
 
JUDr. Ľubomír Murín –  pozabudol som na jednu skutočnosť, ktorá bola preberaná na rade 
MŠ. Chceli vyšpecifikovať čas, kedy by parkovisko slúžilo výlučne pre potreby detí 
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a rodičov. Aby sa nestalo, že tam budú parkovať pacienti, pracovníci Zdravotného strediska  
a aj tak nebudú mať kde stáť. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – aj historicky sa uvažovalo, že by sa parkovacie plochy mali 
vytvoriť na pôvodnej ceste na SNV. Stále sa budeme musieť vysporiadať so situáciou, kde 
parkovať. Pustili sme sa do projektu obnovy vnútroblokov na sídlisku Rozvoj. Nesúhlasím, 
aby sme začali vytvárať parkoviská a keď tam budeme navážať deti a tie budú prechádzať cez 
stred parkovacej plochy, tak to tiež nie je bezpečné. Skôr by som naozaj vyznačil na starej 
komunikácii parkovacie plochy. Ľudia bez problémov prejdú, môžu tam parkovať vlastníci 
bytových domov. Bude to viac regulované parkovisko. K inej téme. Čo sa týka zámeru ALIA 
INVEST. Vybudovanie TESCA. Poprosil by som, aby investor na budúcom MZ predstavil 
štúdiu, alebo zámer. Neviem, či sa uvažuje o vybudovaní ďalšej kruhovej križvatky. Je tam 
výjazd do jedného obchodného centra, k LIDL a teraz bude aj TESCO. Či investori budú 
nútení, aby riešili ďalší kruhový objazd. Aj toto, čo máme teraz je tak kdesi ohnuté na kolene. 
Výjazdy nie sú dobre zabezpečené. Aby sa celý tento zámer predstavil. Dopravná situácia 
bude viac komplikovaná. Poprosím na zastupiteľstvo najbližšie keď bude v novembri. 
 
Mgr. Drahomirecký – my sme sa snažili vyčerpávajúco dať do správy, ale zároveň, aby to 
nebolo pridlhé. Prečítam Vám stanovisko vedenia škôlky:  
 
„Riaditeľka materskej školy plne súhlasí a rešpektuje stanovisko Rady školy a rodičov. 
 Zároveň predkladá dôvody nesúhlasu a to: 
 
1. Chýba predložená  vizualizácia budúceho stavu parkoviska  
2. Bezpečnostné opatrenia v areáli týkajúce sa chodníka a cesty pre zásobovanie 
3. Absencia zelene – kroviny  
4. Predmetná plocha pozemku slúži v popoludňajších hodinách na hrové a oddychové 

činnosti 
5. Málo prístupných informácii“ 
 
My informácií nemáme viac a ani ich mať nebudeme. Definovali to tak, ako to spomínal pán 
primátor. Budeme žiadať od riaditeľky dendrologický prieskum. Proces získavania informácií 
sa len začne. Ale pokiaľ to záujemci nemajú schválené, ani ako zámer, nebudú investovať do 
ďalšieho získavania papierov. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Štúrova - parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2, t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 12/36-ín od 
Márie Jalčovej, rod. Olšavská, nar. 13.08.1954, trvale bytom J. Francisciho 1649/3, 054 01 
Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Štúrova - parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2, t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 12/36-ín od 
Janky Nováčekovej, rod. Olšavská, nar. 11.08.1957, trvale bytom J. Czauczika 1647/6, 054 
01 Levoča, SR za kúpnu cenu 5 eur/m2 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Štúrova - parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2 , t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 12/36-ín od 
Magdalény Olšavskej, rod. Holbová, nar. 16.09.1949, trvale bytom Štúrova ul. 617/20, 054 
01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 . Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok mesta ako 
kupujúceho zaplatiť Magdaléne Olšavskej  odplatu za neoprávnené užívanie jej 
spoluvlastníckeho podielu k pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

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 6916/34 – orná pôda s výmerou 102 m2, 
ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou 15 590 m2, k. ú. 
Levoča na podklade Geometrického plánu č. 33981302-50/2019, vypracovaného dňa 
29.07.2019 Jánom Buríkom (IČO: 33981302), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 16.08.2019 pod číslom G1-260/19 pre Miroslava Plačka, rod. 
Plačko, nar. 28.03.1974 a Lenku Plačkovú, rod. Holečková, obaja trvale bytom Hincovce - 
Trsťany, SR 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 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja 
bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  16 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. 
KN-C 8429/29 - zast. pl. s výmerou 21 m2 pre Júliu Galovičovú, rod. Lacková, nar. 
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23.5.1950, trvale bytom Studenec č. 139, Spišské Podhradie, za kúpnu cenu 20 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu, že pozemok  je zastavaný rozostavanou stavbou garáže vo vlastníctve 
nadobúdateľa. 
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. 
č. KN-C 3786/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 71 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, pre p. Jána Horvátha, rod. Horváth, nar. 13.04.1976, 
trvale bytom Levočské Lúky 1388/52, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2; v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu   vo vlastníctve kupujúceho. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. 
č. KN-C 3759/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 7/2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 
3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 128 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre 
Annu Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 
054 01 Levoča, SR a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale bytom 
Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu  (nezapísaného v katastri 
nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich. 
T: 31.05.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje  predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova: 
 - parc. č. KN-C 1327/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 44 m2; 
 - parc. č. KN-C 1326/7 – orná pôda, s výmerou 16 m2; 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
z pozemku parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Pavla Kyseľa, rod. Kyseľ, nar. 18.08.1979, trvale bytom 
Trhovisko 809/10, 053 04 Spišské Podhradie, SR a manž. Mgr. Magdalénu Kyseľovú Olšavskú,  
rod. Olšavskú, nar. 31.08.1984,  trvale bytom Štúrova 617/20, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 
eur/m2  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktorá  nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného 
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pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za 
vypracovanie geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
v pomernej výške. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova  parc. č. KN-C 
1326/6 – orná pôda, s výmerou 108 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-
54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom 
podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Janku Nováčekovú, rod. 
Olšavskú, nar. 11.08.1957, trvale bytom J. Czauczika 1647/6, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 
eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo 
vlastníctve kupujúcej, ktorá  nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.   
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcej refundovať mestu náklady za vypracovanie 
geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, v pomernej 
výške. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova: 
 - parc. č. KN-C 1326/5 – orná pôda, s výmerou 43 m2 ; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39,  
z pozemku parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,  
- parc. č. KN-C 1326/8 – orná pôda, s výmerou 32 m2 ; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
z pozemku parc. č. KN-E 2564 – trv. tr. porast, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,  
pre MUDr. Matúša Ferenca, rod. Ferenc, nar. 25.10.1987 a manž. MUDr. Martu Ferencovú,  rod. 
Habrdovú, nar. 25.08.1988, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1326/2, 054 01 Levoča, SR, za 
kúpnu cenu 20 eur/m2   v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaných pozemkov je zastavaná stavbou oplotenia 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá  nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca 
časť prevádzaných pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za 
vypracovanie geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 
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Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
v pomernej výške. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou parc. č. 
KN-C 1992/14 – zast. pl. a nádv., s výmerou 60 m2 , oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 69/2019, vyhotoveného dňa 12.08.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. 
pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre 
Ing. Romana Malegu, rod. Malega, nar. 28.11.1969 a manž. Martinu Malegovú, rod. 
Vrončovú, nar. 08.09.1975, obaja trvale bytom Pod vinicou 1538/29, 054 01 Levoča, SR, za 
kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná 
stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich - stavbou oplotenia a časťou prístrešku pre 
automobily, ktoré  nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou  parc. č. 
KN-C 1992/15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 11 m2 , oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 69/2019, vyhotoveného dňa 12.08.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. 
pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
Marcelu Rušinovú, rod. Mederyová, nar. 31.05.1966, trvale bytom Pod vinicou 1534/22, 054 
01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúcej, ktorá nie je predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Pod vinicou parc. č. 
KN-C 1992/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2 , oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 48/2019, vyhotoveného dňa 23.07.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. 
pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
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Ľubomíra Rovdera, rod. Rovder, nar. 27.04.1971, trvale bytom Pod vinicou 1453/1, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je 
zastavaná stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je predmetom zápisu do 
katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa 
nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: preloženie bodu č. 8 
rokovania na dopracovanie na rokovanie MZ v novembri. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území Torysky - 
parc. č. KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  
s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemkov: 
- parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv. (27 m2); 
- parc. č. KN-E 15    – zast. pl. a nádv. (11 m2); 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky,  
pre Annu Pástorovú, rod. Barbuščáková, nar. 16.02.1955 a Tomáša Pástora, rod. Pástor, 
nar. 17.06.1954, obaja trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, SR; za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, 
určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou 
Švajkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, 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, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností:  

v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 666 a domu s. č. 134 na tomto pozemku 
postavenom; pozemku parc. č. KN-C 667/4;  

predajom pozemku sa žiadateľom zabezpečí prístup k zadnej časti domu s. č. 134 za účelom 
jeho údržby. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov v katastrálnom území Torysky: 
 - parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 031 m2 oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - 
GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 
14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 058 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
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 - parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 053 m2 oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 
33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku  parc. č. KN-E 15 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 1 064 m2; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. 
Torysky; 
- parc. č. KN-E 17/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 58 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
pre Štefana Polláka, rod. Pollák, nar. 31.01.1973 a Mgr. Zuzanu Pollákovú, rod. Spišáková, 
nar. 02.11.1973, obaja trvale bytom J. Francisciho 1506/4, 054 01 Levoča, SR, pre každého  
v podiele ½-ica, za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, 
vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, znalkyňou v odbore 
Stavebníctvo, 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, spočívajúceho v tom, že: 
- žiadatelia užívajú prevádzané pozemky ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu s mestom 

Levoča;  
- prevádzané pozemky sa  priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve 

nehnuteľností  v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 669/6, pozemku 
parc. č. KN-C 669/7   a rozostavaného rodinného domu na ňom postaveného; pozemku  
parc. č. KN-C 669/8 a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 669/9  

a rozostavanej garáže na ňom postavenej; pozemku parc. č. KN-C 669/10 a rozostavanej 
drevárne na ňom postavenej;  

- prevádzané  pozemky mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.     
Obsahom kúpnej zmluvy uzavretej medzi mestom Levoča a žiadateľmi bude ustanovenie 
o tom, že Nájomná zmluva č. 31502/08/SMM/170 zo dňa 09.12.2008 zanikne dňom 
nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy a Kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi mestom 
Levoča a Annou Pástorovou, rod. Barbuščákovou, nar. 16.02.1955 a Tomášom Pástorom, 
rod. Pástorom, nar. 17.06.1954, obaja trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, SR na predaj 
pozemku v katastrálnom území Torysky parc. č. KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 

oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 
27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39, z pozemkov parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv. a parc. č. KN-E 15 – zast. pl. 
a nádv., pričom rozhodujúci  je deň, kedy nadobudne účinnosť i druhá z týchto kúpnych 
zmlúv. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – k bodu č. 10 nepadol žiadny poslanecký návrh, pokiaľ som 
si správne značil, čiže hlasujeme o zámere. 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  13 proti 2 zdr 3  nehl. 0  
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Železničný riadok, a to časť pozemku parc. č. KN-C 
1628/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca 
vyhotoviť na vlastné náklady, pre PharmDr. Janu Čarnokú, rod. Vitikáčovú, nar. 
22.08.1967, trvale bytom Za Sédriou 3141/56, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 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, spočívajúceho v tom, že: 
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- kupujúca na prevádzanom pozemku zrealizuje výstavbu parkovacích miest pre potreby 
Zdravotného strediska na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „ZS“);  

- vstup na parkovacie miesta nebude nijak obmedzený a mimo prevádzkového času ZS bude slúžiť 
obyvateľom priľahlých bytových domov na parkovanie motorových vozidiel, čím sa zmierni 
problém s nedostatkom parkovacích miest v tejto lokalite mesta; 

- kupujúca na tej časti pozemku parc. č. KN-C 1628/2 – zast. pl. a nádv., ktorá nebude predmetom 
prevodu na zrealizuje vlastné náklady výstavbu novej príjazdovej komunikácie s chodníkom 
k objektu Materskej školy na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „MŠ“); 

realizáciou uvedeného zámeru dôjde k odstráneniu problému s nedostatkom parkovacích 
miest pri objektoch ZS a MŠ a k odstráneniu častých kolíznych situácií v čase začiatku 
a konca vyučovania v MŠ. 
T: 31.01.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - zámena nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú 

Levoča, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Františka Boroviaka, rod. Boroviak, nar. 
24.03.1948 a Jozefíny Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom 
Pod vinicou 48, Levoča, SR; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. ú 
Levoča 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 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú. Levoča od 
Františka Boroviaka, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefíny Boroviakovej, rod. 
Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR, a zároveň 

 František Boroviak, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefína Boroviaková, rod. 
Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR nadobudnú 
pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. ú Levoča od Mesta Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

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 – pozemkov pod 
miestnou komunikáciou na ul. Predmestie bez zaťažovania rozpočtu mesta Levoča. 
T: 30.11.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - zámena nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to: 
- pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/2  - zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku 

označeného novým parc. č. KN-C 1177/3 – zast. pl., s výmerou 15 m2, ktoré boli oddelené na 
podklade geometrického plánu č. 46/2019, vyhotoveného dňa 28.5.2019 geodetom Ľudovítom 
Muránskym, úradne overeného dňa 25.6.2019 pod č. G1-173/19 (ďalej len „GP č. 46/2019“),  od 
pozemku parc. č. KN-C 1177 - ost. pl., s výmerou 1 386 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v 
celosti za 
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- pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 - záhrada, s výmerou 22 m2, ktorý bol oddelený 
na podklade GP č. 46/2019 od pozemku parc. č. KN-C 1175 - záhrada, s výmerou 555 m2, ktorého 
bezpodielovými vlastníkmi sú Róbert Hasaj a manž. Mária Hasajová, rod. Plačková; 

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1175/2 
v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321 a bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 1177/2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 
1177/3 sa stanú Róbert Hasaj, rod. Hasaj, nar. 25.2.1976 a Mária Hasajová, rod. Plačková, 
nar. 19.6.1984, obaja bytom Za sedriou č. 1240/1, Levoča, bez finančného vyrovnania, v 
súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve 
Mesta Levoča, ktoré sú označené novým parc. č. KN-C 1177/2 a parc. č. KN-C 1177/3 sú 
zastavané stavbou garáže bez súp. čísla a hospodárskou budovou, pričom vlastníkmi stavieb 
sú Róberta Hasaja a manž. (žiadatelia) a pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 vo 
vlastníctve Róberta Hasaja a manž. je zastavaný stavbou  miestnej komunikácie, pričom 
vlastníkom stavby je Mesto Levoča.  Odkladacou podmienkou účinnosti zámennej zmluvy 
bude výmaz ťarchy -záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava z časti pozemku parc. č. KN-C 1175 – záhrada, zapísanej 
v časti C: Ťarchy z listu vlastníctva č. 22 k.ú. Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 
1175/2 – záhrada, s výmerou 22 m2, oddeleného na podklade GP č. 46/2019. 
T: 31.05.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. 
ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 
pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské Lúky 
1133/49, 05401 Levoča, SR do 31.05.2020. 
T: 31.05.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 16 zo dňa 20.06.2019, 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, Ing. Andrei Laciakovej a Mesta Levoča. 
T: 19.09.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Jozefa Holuba, nar. 21.05.1963, trvale 
bytom Kláštorská 52, 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. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 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 3 600 ks; Románska 12 hrebeňová 0 ks 
pre Jozefa Holuba, nar. 21.05.1963, trvale bytom Kláštorská 52, Levoča, za kúpnu cenu 0,10 
eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 360,00 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. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti, a to pozemku v k. 
ú. Levoča, nachádzajúceho sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh – časť parc. č. 
KN-C 4588/69 s výmerou 20 m2 pre spol. Helske, s.r.o., so sídlom Kukuričná č. 1, 821 03 
Bratislava, IČO 47211253 za nájomné 0,60 eur/m2/rok, stanovené v súlade s článkom 22, ods. 
7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení sa 
pozemok prenajíma z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú 
plochu funkčne spojenú s výrobnými halami stavby „HELSKE PRODUCT PARK“. 

T: 31.10.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  teraz budeme hlasovať o poslaneckom návrhu doktora 
Murína.  
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JUDr. Ľubomír Murín -  účelovo viazať finančné prostriedky z nájmu na majetok, ktorý majú 
v správe LML. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  –  to bude kapitálový príjem, alebo aký? Čo to bude? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  ak návrh nebude v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách, tak sa k nemu vrátime znovu v novembri. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – ak sa môžem k tomu vyjadriť, mesto LE v súčasnosti netvorí 
zdrojový rozpočet, ale tým, že tvorí dlhodobo prebytok, tak automaticky tieto prebytky 
hospodárenia idú do investícií. Môžeme povedať, že všetky príjmy, či je to za nájom, alebo sú 
to dividendy doteraz, od roku 2014 vždy skončili v prebytku hospodárenia. Nemôžeme ich 
účelovo viazať, lebo by sme sa ako mesto nepohli,  keby sme všetky zdroje z príjmov účelovo 
viazali na konkrétne výdavky. Nemohli by sme ani bežné výdavky priebežne realizovať. Je to 
nevykonateľné.  
 
JUDr. Ľubomír Murín - ale v minulosti sme také uznesenie prijali. Nájmy z mestských 
pozemkov sme účelovo viazali na cesty vo Fedorkinom jarku. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – dá sa to, len musí tam byť ten prebytok hospodárenia.  
 
Miroslav Čurilla  – ale to bol majetok mesta. Ako my vrátime účelovo viazané prostriedky do 
lesov. My ich môžeme použiť na rozvoj mesta. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  pán doktor, keby to znelo tak. Účelovo viazať finančné 
prostriedky na zveľadenie majetku mesta Levoča. No k tomu netreba ani uznesenie, to je 
automaticky.  
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  –  vyrobíme logický blud. Nemôže VZ vybrať peniaze zo 
spoločnosti, kde je 100% vlastníkom mesto. Lebo v rámci spoločnosti viem si urobiť 
reinvestíciu do majetku mestska. Ale keď ich vytiahnem a znova vložím do s. r. o., tak to 
nemá rácio. 
 
JUDr. Ľubomír Murín -  ja nehovorím o majetku mesta. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  ak pán poslanec trvá na tom návrhu, tak ako som povedal 
na začiatku. Trváte na tom, že na majetok LML. Tak pokiaľ ten návrh nebude v súlade 
s rozpočtovými pravidlami mesta, tak sa vrátime na začiatok. Keby to bolo na finančné 
prostriedky, ktoré budú slúžiť na zveľadenie majetku mesta, tak to sa dá akceptovať, lebo to 
je aj v zákone o rozpočtových pravidlách.   
 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k zmluve 

Hl. za  3 proti 0 zdr 13  nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: Účelovo viazať 
finančné prostriedky na majetok, ktorý majú v správe LML. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k zmluve 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie dodatku k Zmluve o užívaní poľovného revíru uzavretej dňa 
30.09.2013 medzi vlastníkmi spoločného poľovného revíru resp. oprávnenými správcami 
poľovných pozemkov v zastúpení splnomocnencom zvoleným na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov začlenených do uznaného poľovného revíru „Levoča“ primátorom 
mesta Levoča, Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA a spol. Lesy mesta Levoča s r. o., so 
sídlom Novoveská cesta č. 930/33, 054 01 Levoča, IČO: 31693377, v ktorom bude upravená 
výška ročnej náhrady za užívanie poľovného revíru za lesné pozemky z jednotkovej ceny 1,41 
eur/ha/rok na jednotkovú cenu 3 eurá/ha/rok s platnosťou zvýšenej sadzby od 01.06.2019. 

T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Anna Kravecová –  k bodu č. 18, požiadala som, aby prišli predstavitelia HELSKE na MZ 
a odôvodnili zamestnanosť pre občanov, plnenie záväzkov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je totožné s tým, čo pán doktor Cvoliga dal. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – preto som sa pýtal, keď to nemusí to byť formou uznesenia, ak to 
vedenie mesta predloží, tak mi to stačí takto. 
  
Anna Kravecová –  ale aby boli pozvaní na november. 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k zmluve 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena č. 23689/2017/OM/5 zo dňa 21.07.2017 uzavretej medzi mestom Levoča ako 
budúcim povinným z vecného bremena a spol. Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 
Bratislava, IČO 47211253 ako budúcim oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorého 
je úprava odsekov č. 1 a 2 článku II. „Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena“, ktoré sa 
nahrádzajú novými odsekmi v tomto znení:   

Článok II. 
Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena 

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča a to: 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/32, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/46, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/52, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/53, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/56, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/57, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/63, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/66, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/69, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/85, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/87, ostatná plocha, 
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• pozemok parc. č. KN-C 4588/90, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/91, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/92, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/93, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/94, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/95, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/111, zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedených Okresným úradom Levoča, katastrálnym  
odborom a   
• pozemok parc. č. KN-E 4603, (KN – C 4588/40, 4588/41),  orná pôda 
zapísaného na liste vlastníctve č. 4376, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor 
(ďalej len „nehnuteľnosti“). 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena na nehnuteľnosti podľa ods. 1 tohto článku zmluvy 
zrealizuje „HELSKE PRODUCT PARK“, súčasťou ktorého budú nasledovné stavebné 
objekty (SO): 
•  SO O4 – Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/85, 4588/87, 
4588/90, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/111,    
•  SO O5 – Oporné múry na pozemku parc. č. KN-C 4588/63, 
•  SO O6 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63,  
4588/87, 4588/92, 
•  SO O7 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63,  
4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 
•  SO O8 – Pripojovací plynovod na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/85, 4588/92, 
• SO O9 – Vodovodné prípojky na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 4588/53, 
4588/56, 4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/69, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 
4588/93, 4588/94, 4588/95, 4588/111, KN-E 4603 (4588/40, 4588/41),   

•  SO 10 – Splašková kanalizácia na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/95, 
•  SO 11 – Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 
4588/53,  4588/56,  4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 
4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 4588/41), 
•  SO 12 – Sadové úpravy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/69, 4588/91, 
4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 4588/40), 
•  SO 13 – Hrubé terénne úpravy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/85,  
4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, 4588/111, 
 •  SO 14 – Úprava trafostanice TR1 na pozemku parc. č. KN-C 4588/46, 
 •  SO 15 – Vŕtané studne A,B  na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/91. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

T: 30.11.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – upozorňujem, písmeno a) je odplatné, písmeno b) je 
bezodplatné. 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  3 proti 0 zdr 14  nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie objektu na elektrinu“ uzavretie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 
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Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom Brinckom, rod. 
Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom Levoča ako budúcim oprávneným z vecného bremena za 
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“  na 

vlastné náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks 
na pozemok parc. č. KN-C 3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419, v súlade s projektovou 
dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. 
Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných 
bodov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-
C 3419,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace 
pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov Ib 

9/6kN v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými 
zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení 
v marci 2019; 

- 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  2 ks podperných bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN; 

- 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; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  

schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie objektu na elektrinu“ uzavretie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 
Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom Brinckom, rod. 
Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom Levoča ako budúcim oprávneným z vecného bremena za 
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“  na 

vlastné náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks 
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na pozemok parc. č. KN-C 3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419, v súlade s projektovou 
dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. 
Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných 
bodov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-
C 3419,  t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace 
pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov 

Ib 9/6kN v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) 
vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom 
elektrických zariadení v marci 2019; 

- 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  2 ks podperných bodov – betónových stožiarov Ib 
9/6kN; 

- 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; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  

schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného 
geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k zmluve 

Hl. za  14 proti 0 zdr 1  nehl. 1  
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: navrhujem bod č. 20 
nakladania s majetkom mesta stiahnuť z rokovania dnešného zasadnutia MZ a presunúť na 
novembrové rokovanie MZ s tým, že mesto požiada Slovenské Národné Múzeum a doktorku 
Máriu Novotnú o poskytnutie stanoviska k výnamu tejto sochy a jej umiestneniu v meste 
Levoča. 
T: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu nebytového priestoru 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí  budovy 
súp. č. 50, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 
13/2008 zo dňa 30.04.2008 v znení jej dodatku č. 1 medzi Mestom Levoča ako 
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prenajímateľom a  p. Štefanom Leskovským, so sídlom Beharovce 4, 053 05, IČO: 43528091 
ako nájomcom, dohodou ku dňu 30.09.2019. 
T: 30.09.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu nebytového priestoru 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí  budovy 
súp. č. 47, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 
17/2008 zo dňa 28.05.2008 v znení jej dodatkov medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom 
a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., so sídlom Panónska 2, 851 04 Bratislava, IČO: 
35937874 ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy so VšZP, a. s., na 
adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči. 
T: 31.10.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru, 
nachádzajúceho sa na prízemí objektu súp. č. 50, miestnosť na prízemí vľavo, na adrese 
Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s., Panónska 
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 na účel prevádzkovania expozitúry v Levoči, 
s celkovou výmerou 44,88 m2 za nájomné podľa Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 
55 eur/m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou po uvoľnení nebytového priestoru doterajším 
nájomcom, s výpovednou lehotou 6 mesiacov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s Čl. 14, bod 1 Zásad 
hospodárenia mesta Levoča v platnom znení podľa ktorého možno majetok, najmä ak ide 
o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových alebo 
kultúrnych potrieb mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení mestským 
zastupiteľstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie expozitúry 
VšZP v Levoči. 
T: 31.10.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa na prízemí objektu súp. č. 47, miestnosť na prízemí vpravo, na adrese 
Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči pre Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves, so 
sídlom Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31262732, na účel zriadenia izby Ľudovíta 
Štúra, s celkovou výmerou 63,10 m2, za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta Levoča 
vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou po uvoľnení nebytového priestoru 
doterajším nájomcom, s výpovednou lehotou 3 mesiace, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 
Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, najmä ak ide o verejný 
záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových alebo kultúrnych potrieb 
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mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie izby Ľudovíta Štúra. 
T: 30.11.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „OC Levoča – objekt pre obchod a služby - TESCO“ uzavretie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a spol. ALEA INVEST, s. r. o., 
Špitálska 1255/3, Michalovce, SR, IČO: 44 677 855 ako budúcim oprávneným z vecného bremena za 
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(ďalej len „Zmluva“):   
i) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „OC Levoča – objekt pre obchod 

a služby - TESCO“ na vlastné náklady na pozemok parc. č. KN-C 2664/1 – zast. pl. vo vlastníctve 
mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie v Levoči „NN 
podzemný rozvod“ s dĺžkou 85,5 m, v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby; 

j) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie „NN 
podzemného rozvodu“ s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej 
lehote;  

k) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia; 

l) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok parc. č. KN-C 2664/1 – zast. 
pl. vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Predmestie v Levoči,  t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“); 

m) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie „NN podzemného rozvodu“ v súlade s projektovou 

dokumentáciou a situáciou stavby; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 

a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách „NN podzemného rozvodu“; 

- 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; 

n) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
o) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa 

schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
p) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 25 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena. 
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „OC Levoča – objekt pre obchod a služby - TESCO“ uzavretie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a spol. ALEA INVEST, s. r. o., 



26 
 

Špitálska 1255/3, Michalovce, SR, IČO: 44 677 855 ako budúcim oprávneným z vecného bremena za 
týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „OC Levoča – objekt pre obchod 

a služby - TESCO“ na vlastné náklady na pozemok parc. č. KN-C 2352/1 – zast. pl. vo vlastníctve 
mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči 
„Rozvod vonkajšieho osvetlenia“ s dĺžkou 41,0 m, v súlade s projektovou dokumentáciou 
a situáciou stavby; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie „Rozvodu 
vonkajšieho osvetlenia“ s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej 
lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok parc. č. KN-C 2352/1 – zast. 
pl. vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pri 
podkove v Levoči,  t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie „Rozvodu vonkajšieho osvetlenia“ v súlade 

s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 

a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách  „Rozvodu vonkajšieho osvetlenia“; 

- 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; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa 

schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 25 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena.  
T: 31.12.2019         Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 

4. Hospodárenie mesta Levoča za I. polrok 2019, vrátane 
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
 
JUDr. Kamenická bližšie vysvetlila. 
Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil. 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil, nakoľko pán vedúci finančného oddelenia je 
na školení.  
 
Anna Kravecová – k pani riaditeľke MsKS. Boli pozitívne ohlasy na Tajomnú Levoču. 
Výborný program pre každú vekovú skupinu. Ale neviem prečo neboli lavičky pred hlavným 
pódiom. Dosť sa sťažovali starší ľudia, že si nemali kam sadnúť. 
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JUDr. Zuzana Kamenická – v tomto sú protichodné názory. Bol približne rovnaký počet ľudí 
za a proti lavičkám. Chceli sa dostať ľudia bližšie k pódiu, chceli si zatancovať pod pódiom. 
No raz vyhovieme jedným a raz druým. Žiaľ sa nedá obom skupinám naraz vyhovieť. 
Budeme mysliať na to do budúcna.  
 
Anna Kravecová – možno zboku by sa dalo, pre starších ľudí a dôchodcov. 
 
JUDr. Zuzana Kamenická –  z boku možno by sa dalo. Beriem na vedomie, ďakujem za 
podnet. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – zvyšovali sme nájom za kongresovú sálu. Ohlasy?   
 
JUDr. Zuzana Kamenická –  nepočula som žiadne, k nám sa nedostali. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – neevidujete menej objednávok a nedostatok prenájmov.  
 
JUDr. Zuzana Kamenická –  určite nie. 
 
Ing. Robert Novotný – pán primátor, poslali sme mail, že je tu záujem zo strany ČEZ 
Slovensko s. r. o.   ohľadom energetickej služby, ponúkajú nám a chcú prezentovať Tebe, že 
by mohli v niektorých našich nehnuteľnostiach ako napr. Kino uhradiť náklady na 
rekonštrukciu tepla v tejto budove. Hľadajú termín, aby to mohli odprezentovať. Druhý bod, 
chcel by som, aby TSML by mohli predkladať hospodársku správu v rozsahu za jednotlivé 
oblasti ako ich máme? napr ma veľmi zaujíma svetlo. Verejné osvetlenie. Realizovali sme 
obnovu a mali by tam byť obrovské úspory. Iba priame náklady súvisiace s VO. Verejníá 
zeleň a hlavne odpady. Vedeli  by sme dostávať takéto výsledky? Konsolidované. Lebo tam 
sa dá prehadzovať a potom nemáme prehľad čo nás čo stojí. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím túto požiadavku v rámci finančnej komisie si to 
tam môžete vykonzultovať. Na finančnú komisiu chodíte pán riaditeľ? 
 
Mgr. Branislav Minďaš – nie. 
 
Ing. Robert Novotný – tak ho pozveme potom. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  – mám otázku, čo sa týka splátky uverov a úrokov. Splátka úveru, 
nerozumiem prečo je tam 219 tisíc? Je to približne polovica z roku 2018. Spomalilo sa 
splácanie úverov? Alebo sa zvýši splácanie koncom roka? Úroky sedia, to je cca polovica 
z roku 2018 , skôr tá splátka úverov, čo sa udialo? Je to kumulatívne?  Ďalej by som chcel 
informáciu, čo sa týka zámeru hradobného systému v meste? Mám informáciu od pani 
Babicovej, že sme boli v prvom kole na podporu dokumentácie zamerania hradieb neúspešní.  
Pravdepodobne bude opakovaná  žiadosť. K tejto téme by sa mala zvolať odborná komisia, už 
v minulosti som avizoval, že sa blížime k záveru rekonštrukcie Baziliky sv. Jakuba a 
námestia. Či by vedenie mesta si vzalo za svoje a pustilo sa zase do niečoho väčšieho. Na 20 
– 25 rokov. Ako má mesto Bardejov a to je hradobný systém. Keby sme boli úspešní, čo sa 
týka hradobného plánu. Paradoxne samostné hradby nie sú zamerané správne. Postupom času 
pristúpiť k realizácii, zaoberať sa celým hradobným systémom, ako ho uviesť a využiť pre 
život mesta. Momentálne riešime len havarijné stavy hradieb.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím s tým. K bodu č. 2 pán zástupca niečo povie. Je 
našim zámerom vedenia mesta zvolať stretnutie všetkých poslancov a povedať si čo by sme 
chceli, také zásadné, aby sa naštartovalo v tomto období. Či to bude fortifikačné opevnenie, 
alebo aj niečo iné máme v pláne. Využijeme mesiac október, aby sme urobili stretnutie. Ešte 
pred prijímaním rozpočtu na rok 2020.  
 
Miroslav Čurilla – zareagujem k úveru. Údaje čo máte sú možno zmätočné. Nie celkom 
relevantné. Z dôvodu, že splátky sú preto nižšie, lebo nám skončil minulého roku jeden úver. 
Sa ponížili, skončili splátky. A jeden úver ešte nie je čerpaný. Preto je tam, že máme ho, je 
navýšený, ale splátky sú nižšie. Úver na 300 000 eur je účelovo viazaný na predaj pozemkov. 
Splátky budú čerpané, pretože to bolo na kúpu pozemku. Úver bude splácaný účelovo 
z predaja týchto pozemkov. Graf trošku ukazuje, že sa znížili splátky. Hlavný dôvod je, že 
nám skončil jeden veľký úver a druhý ešte nezačal s čerpaním. Účelový úver sa bude splácať 
z predaja pozemkov na IBV Krupný jarok. 
K programu obnov si svoj dom. Tento rok by sme mali ukončiť rekonštrukciu kostola, ktorá 
bola zaradená do kategórie 1.6. To sú tie veľké projekty. Nám tento rok končí a chceme znova 
využiť 1.6. Na komplexnú rekonštrukciu domu č. 47. Ten červený objekt. Tam pripravujeme 
PD a chceli by sme z tejto kapitoly 1.6. zrekonštruovať celý objekt. 
Čo sa týka fortifikačného systému, neboli sme úspešní. Opätovne sa budeme uchádzať 
o peniaze. Tam by malo byť to komplexné riešenie revitalizácie hradobného opevnenia a jeho 
využitia. Aktuálne pripravujeme realizáciu obnovy radnice. Cez nórsky mechanizmus. Ako 
primátor vraví, chceme iniciovať pracovné stretnutie poslancov, aby sme v strednodobom 
a dlhodobom horizonte dohodli, kam sa chceme uberať.  
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – končíme baziliku. Treba si nastaviť dlhodobý plán. Levoča je 
dlhodobo zaradená do zoznamu 9 miest, ktoré majú hradobný systém v Európe. Tu by som 
požiadal pani Babicovú, aby vytipovala architekta v meste, ktorý je anglicky hovoriaci, ide 
 o získanie know how, ako využiť fortifikačný systém v meste. Možno to bude politická 
deklarácia, ktorá bude presahovať niekoľko volebných období. Mám za to, pán zástupca 
spomínal nejaké budovy, tie samozrejme nech idú, ale dá sa urobiť nejaký dlhodobý plán. 
Presahujúci 4 volebné obdobia. Máme historickú šancu naštartovať nový projekt. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – zareagujem na pána poslanca Cvoligu. Ohľadne fortifikačného 
systému. Komunikoval som pred časom s historikmi, spisovateľmi a autormi povestí. Vravia, 
že ak už riešime fortifikačný systém, tak oproti vstupu do nemocnice je vchod do podzemia. 
Čiže trošku aj nejakým spôsobom sprístupniť to podzemie. Aby sa s tým počítalo. Sú povesti. 
Niečo chystáme aj s pani Kostelníkovou, nejaké takéto aktivity.  Je to veľmi aktraktívne 
prostredie, ktoré málokto má k dispozícii a málokto to využíva. Košičania vykopali pár 
desiatok metrov štvorcových, presklili to. Môžeme sa pozerať, ako vyzerali hradby kedysi. 
V Košiciach napríklad pri Slovane.  
Idem k TSML. Chcem poďakovať pánovi riaditeľovi. Ohľadne požiadaviek obyvateľov 
o lavičky pri Žihadielku a seniorom k poslednému bloku. Jedna by ešte potešila. Za to 
ďakujem. Obyvatelia, keď idú hore na Dupkovec. Plot ked ho zastreli zeleným plátnom, tak 
zastreli výhľad. Keď tam jazdia taxi a pizza, či by bolo možné vyspraviť tento úsek. Správa 
kontrolórky ohľadne financí, ktoré sme vynaložili na skládku za minulé roky. Poplatky za 
skládku- o 30,5% viac v ďalšom roku. Aké máte vy plány a vyhliadky ohľadne separovania. 
Už teraz keď sa dejú verejné podujatia, tak je vidno Zelenú hliadku, pán Lesňák učí ľudí 
triediť odpad. 150 000 eur doslova vyhodíme, keď odpad odvezieme na skládku. Tam by sme 
vedeli šetriť. Nehovorím, že to bude skokovité. Ten nárast cien za skládkovanie nás postupne 
zasiahne stále viac a viac. Opäť o rok to bude zas viac. Únia, štát  nás učí byť hospodárnejší. 
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Toto je trochu apel. Vzdelávanie, vďaka nim, cez nich, ale aké sú cieľe a plány v tomto 
smere. 
 
Anna Kravecová – otázka na pána riaditeľa TSML. Vyjadrili sa k odstúpeniu zmluvy pri 
zbere odpadu. Prečo sa tak stalo? Lavičky je potrebné doplniť aj okolo potoka. Prechádzajú sa 
tam mamičky s kočiarmi a dôchodcovia. Nie každý vydrží tempo okolo celého potoka. Za 
športovou halou aj odpadkové koše. Ľudia sú vkuse v pohybe. Nie každý má to tempo. 
Odpad. Celý priestor od mosta až po Bigoša nie je kôš, kde by sme odpadky vyhodili. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – problematika odpadového hospodárstva bude najväčší 
problém. Všetkých miest. Dokument Európa 2020  a Európa 2030, ktorý je prijatý v rámci EÚ 
a jasne hovorí, že len 10% odpadu sa má ukladať na skládku v roku 2030. Samosprávy budú 
postavené pred hotovú vec. Buď alebo. Ukladanie množštevného odpadu na skládku  
a otváranie nových kaziet po roku 2030 už nebude existovať. Ďalej čo nás čaká, každý rok sa 
bude zvyšovať poplatok za ukladania na skládku. Už tento rok je to dve eurá na osobu a rok. 
Nechcem strašiť, ale to bude realita, čo nás čaká. Týmto problémom sa budú musieť zaoberať 
aj poslanci, aj vedenie. Samosprávy v našom okolí už prijali kroky, nás to ešte len čaká. 
 
Mgr. Branislav Minďaš – odpoviem najprv na otázku pani Kravecovej. Keď sme odstúpili od 
zmlúv s 10 obcami, som to tu raz vysvetľoval, ale samozrejme, poviem to ešte raz. Jediným 
dôvodom boli financie, nakoľko to bolo v podnikateľskej činnosti určite nebudeme vykonávať 
podnikateľskú činnosť, ktorá nám nepokrýva ani náklady na to. To bol jediný dôvod. Obce 
neboli pre nás finančne efektívne. Preto sme skončili so zberom zmesového komunálneho 
odpadu a triedeného odpadu v týchto obciach. Druhým dôvodom bolo aj to, že postupne sa 
v meste Levoča zaviedol zber BRKO na celom území mesta. Skomplikovalo to zber. Dva dni 
aktívne zbierame biologicky rozložiteľný odpad. To by malo byť aj odpoveďou na otázku, čo 
s odpadom. Dostatočné triedenie a hlavne BRKO by mohlo podstatne znížiť vývoj zmesového 
komunálneho odpadu a jeho uloženie na skládke. Čím viac BRKO, tým menej TKO. Čo bude 
znamenať aj finančné zvýhodnenie, nielen že zaplatíme menej za uloženie na skládke, ale 
hlavne komodita BRKO nám ide do vzorca, kde sa vypočítava miera znečistenia v meste 
Levoča a od tejto miery triedenia sa odvíja zákonný poplatok pre obec určený. To je strašiak 
pre samosprávy. V roku 2019 išiel poplatok za uloženie na skládke pri TKO hore zo 4 na 10 
eur. To bol značný nárast. Ak nedokážeme v meste Levoča triediť na úrovni 20-30%, tak ten 
poplatok stúpne z 10 eur na 19 eur. Toto zasiahne mesto značne. Teda sa treba snažiť triediť 
viac. Aby miera triedenia bola čo najvyššia. Aby sme dokázali čo najviac komodít, ktoré idú 
do vzorca, či už sú to tie tradičné – plasty, papier, kovy, sklo. Hlavne BRKO aby nám 
pomohol v tom, aby miera triedenia bola od 30 – 40%. Potom sa poplatok zvidhne len o dve 
eurá na rok 2020. V roku 2019 bola miera triedenia v meste Levoča 23, 18%, čo je veľmi 
nízke číslo. Požiadavky EÚ sú pveľa vyššie. Indície hovoria o tom, že sa nebude donekonečna 
vyvážať na Kudelník. Nebude mať donekonečna kapacity na to, aby sa tam ukladal odpad. 
Dnes nás stojí 40.- eur s dph ukladanie na skládke, a keď sa bavíme o energetickom 
zhodnotení, tak to je 85.- eur na tonu v Košiciach.  Toto postihne nielen Levoču. Všetky obce 
až po Prešov, odvážajú odpad na Kúdelník. Ďalšia skládka je Úsvit Žakovce. Ani Poprad 
neodnáša svoj odpad na skládku Spišská Belá, aj oni odnášajú na Kudelník. Kazety sa 
postupne uzatvárajú. Bude tu tlak na to, aby vzniklo prekladisko a odpad sa odvážal do 
spaľovní. Alebo, aby tu vznikla regionálna spaľovňa a odpad by sa energeticky zhodnocoval. 
Vybudovať takú prevádzku nie je otázka ani pol roka, ani roka. Asi to bude horúcou témou 
v samosprávach v blízkej budúcnosti. 
 
Anna Kravecová – tvrdia, že teraz to majú lacnejšie. 
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Mgr. Branislav Minďaš – určite to majú lacnejiše. To nie je tajomstvo. Brantner Nova 
zabezpečuje tieto služby. Zbiera odpad pre cca 150 obcí a zbierať odpad pre toľko obcí 
a zbierať pre 10 obcí je rozdiel. Matematika nepustí. Ak sa budete rozprávať so 
zamestnancami, ktorí nie sú v top manažmente. Tak tí si lámu hlavu, že majú v zime chodiť 
do Torysiek a do Brutoviec pre 4 konvy. Niekde pri 150 obciach sú vysoko v pluse a niekde 
sú vysoko v mínuse. . Prečo by sme si mali nechať obce, 10 obcí, kde sme v mínuse, 
nechápem. 
 
Ing. Robert Novotný – akým spôsobom sa plánuje zhodnocovať plastový odpad. Či sa 
nejakým spôsobom zapojíme, alebo sa budeme snažiť získať technológiu na granuláciu 
plastov. Brantner Nova už tieto technológie má a dokáže ich zhodnotiť, predať. Máme 
dostatočne veľké objemy plastov, aby to bolo pre mesto zaujímavé? 
 
Mgr. Branislav Minďaš – nie je to tak. Triedený zber v meste organizuje Organizácia 
zodpovednosti výrobcov. Čiže všetky náklady, ktoré my s triedeným zberom v meste Levoča 
máme, sú nám hradené OZV. Zmluva medzi TSML a ENVI- PAK. Všetky náklady spojené 
s triedeným zberom nám hradí. Samozrejme, sú štandardy zberu. Vykonávacou vyhláškou sú 
dané. Snažia sa, aby náklady boli čo najmenšie. Koľko litrov zberných nádob na danú 
lokalitu, alebo na počet zberných nádob, má mať mesto k dispozícii. Zisťujú, aká je 
vyťažiteľnosť, alebo miera triedenia v jednotlivom meste. Koľko kilogramov na človeka 
vieme vytriediť. Ak sú jednotlivé samosprávy pre OZV drahé, k 30.09. každého roka OZV 
má právo vypovedať zmluvu. Chystá sa zmena zákona o odpadoch. Prišlo 757 pripomienok. 
OZV si nevedia dopredu plánovať koľko samospráv si môžu zazmluvniť. Je to postavené na 
veľkých hráčoch, ako je LIDL, Kaufland, TESCO a spol. Oni platia povinný poplatok za 
obaly, ktoré vyprodukujú. Koho si oni zazmluvnia, tie OZV sú najsilnejšie. My sme mali 
OZV Natur-pak. Od ktorej odišiel LIDL. Ten musel 600 000 ľudí prepustiť a ENVI-PAK 
hľadal ľudí. Hladali aj samosprávy, aby plnili svoj podiel. Na triedený odpad mesto Levoča 
zatiaľ nedopláca. Problém je ale zmesový komunálny odpad, ktorý produkujú podnikatelia, 
váhy a či platia naozaj odpad, ktorý si vyprodukujú. Toto je cesta, kedy my môžeme dostať 
naspäť peniaze do systému, do mestskej kasy a toto je problémom. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  – na predstavu. V rámci príjmu miestnych daní podľa VZN. 
Plánovaný príjem je 375 tisíc eur. Predpokladaný náklad na nakladanie odpadu je 570 tisíc 
eur. Rozdiel z podielovýh daní je vo výške 203 tisíc eur. Ja generujem odpad a ešte niekto 
z verejných zdrojov si predstavte mne musí doplácať za to, že ja generujem odpad. Delene 15 
tisíc obyvateľov. Máte číslo. Sme na hrane.  Ak to bude pokračovať, budeme musieť 
zvyšovať poplatky. Čím viac zvyšujete daň, generujete neplatičov. Záväzky sa zvyšujú. Už 
teraz sa budem neodborne vyjadrovať. Otázka spaľovní. Štáty EÚ fungujú na paroplynových 
uzavretých cykloch spaľovní. Podiel triedeného odpadu radikálne na Slovensku, ani v Levoči 
nezvýšime. Je to mentálna výbava, s tým sa musíme zmieriť. Nemôžeme čakať 40 - 50 rokov. 
Uvažujme, ako znižovať, aby sme nemuseli vyvážať na Kudelník. Požiadal by som predsedu 
finančej komisie, aby sme spravili pracovné stretnutie na úrovni mesta. Urobili by sme 
pracovnú skupinu. Je to 203 tisíc eur ročne toho roku. Bude sa zvyšovať. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – požiadavka. Rodičia svoje detičky nechávajú robiť malú 
potrebu pri Žihadielku. Či by sa nehodilo dať tam jedno chemické WC. Táto požiadavka 
prišla aj od VPP.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – chcela by som poprosiť, aby finančná komisia, ale aj 
riaditeľ TSML rozpracovali nejakú analýzu, lebo je to najpálčivejší problém. Z môjho 
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pohľadu, čo sa týka fungovania mesta. V súčinnosti aj na novely zákonov a zákonov EÚ. Keď 
nie v roku 22 tak v roku 2030.  % separovania je úbohé. Čísla nepustia. Nemôžeme to 
dotovať. To, že niekto nie je uvedomelý a nevie sa s tým vysporiadať. Nemalo by to ísť 
z verejných zdrojov. Likvidácia je podstatná. Je potrebné otvárať túto tému. Vyčleniť v rámci 
nejakého MZ viac priestoru. Hľadať riešenia. V spolupráci s vedúcou školstva urobiť osvetu 
na školách. Keď to nie je doma, musí to urobiť škola. Aby školy pomohli v tomto. Aby deti 
tlačili rodičov. Toto by som chcela poprosiť, pripraviť materiál a začať o tom rozprávať, pán 
riaditeľ. 
 
Anna Kravecová – vrátim sa do predchádzajúceho MZ, keď tu prišiel pán Pavlík 
a prezentoval svoju firmu na drvenie skla a plastov. Či by sme si neporadili aj cez takého 
firmy. 
 
Radoslav Kellner – dnes existujú systémy, ktoré dokážu identifikovať kto, každá jedna 
domácnosť ich konva koľko vážila. No a do budúcna zaviesť systém, aby sme vážili každú 
jednu kanvu treba zvážiť, aby si ľudia uvedomili vážnosť situácie a začali separovať. 
  
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2019 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia MsKS Levoča za I. polrok 2019. 
T: 19.09.2019         Z: JUDr. Kamenická 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2019 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML k 30.06.2019. 
T: 19.09.2019         Z: Mgr. Minďaš 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Hospodárenie mesta Levoča za I. polrok 2019 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie správu o hospodárení mesta Levoča za I. polrok 2019. 
T: 19.09.2019         Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 

5. Vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 44 
K bodu: Vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vystúpenie mesta Levoča zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) so 
sídlom Bratislava, Bezručova č. 9, s účinnosťou od 01. 01. 2020. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 

6. Informácia o vydaní doplnku č. 24 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 24 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01.09.2019. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 

7. Návrh na schválenie verejných uznaní 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – návrhy na pána inžiniera Galla a Ing. Ondka som dal ja. 
Rovnako, ako som ich navrhol, tak by som ich aj stiahol. Uvažoval som o tom a asi ešte 
nedošiel čas, aby sme si vážili aj podnikateľov a ocenili ich prácu a prínos pre mesto Levoča.  
Bude ich teda 9 nominovaných. Mali by sme si prijať aj zásady, ktoré sa budú týkať 
hlasovania. Poprosím bod č. 4 zo 6 zmeniť na 5.  
 
Miroslav Čurilla – môže sa zakrúžkovať max. 5 kandidátov. Teda môže menej, ale nesmie 
viac. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – a zároveň tí piati musia získať nadpolovičnú väčšinu všetkých 
hlasov. 
 
JUDr. Pavol Papcun – prosím o informáciu, akým spôsobom sa bude hlasovať. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová – sú pripravené návrhy uznesení. Po schválení návrhov na čestné 
občianstvo, pokiaľ bude prijaté uznesenie o tajnom hlasovaní a o udelení ceny mesta, tak po 7 
bode bude nasledovať akt tajného hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  o čestnom občianstve sa nehlasuje tajne. 
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UZNESENIE č. 46 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Etele Farkašovej. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Petrovi Župníkovi. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že kandidátmi na udelenie Ceny mesta Levoča sú: 

1. Margita Antašová,  
2. Helena Biringerová, 
3. PaedDr. Ján Ferko, 
4. Božena Gadušová, 
5. MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., 
6. Eva Hornyáková, 
7. Silvester Hradiský, 
8. Mária Muránska, 
9. MUDr. Mária Slugeňová. 

T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje tajné hlasovanie o udelení Ceny mesta Levoča. 
T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  15 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje podmienky tajného hlasovania o udelení Ceny mesta Levoča takto: 

1. Tajné hlasovanie bude viesť trojčlenná volebná komisia. 
2. Na tajné hlasovanie sa použije hlasovací lístok, na ktorom budú jednotným spôsobom 

uvedení nominanti v štruktúre – poradové číslo, titul, priezvisko a meno, zoradení 
v abecednom poradí podľa priezviska. 

3. Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. 
4. Poslanec môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať jedného až piatich nominantov. 
5. Udelenie Ceny mesta Levoča sa považuje za schválené pre piatich nominantov, ktorí 

získali najviac hlasov prítomných poslancov. 
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6. Upravený hlasovací lístok sa vhadzuje do volebnej schránky.  
7. O výsledku tajného hlasovania volebná komisia prednesie mestskému zastupiteľstvu 

správu.  
8. V prípade rovnosti počtu hlasov prítomných poslancov sa vykoná opakované tajné 

hlasovanie o nominantoch s rovnakým počtom hlasov prítomných poslancov, ak by 
bez týchto nominantov klesol počet schválených udelení Ceny mesta Levoča pod päť. 

T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 

1. Mgr. Chalupecká Eva, 
2. PhDr. Cvoliga Jozef, Mgr., 
3. RNDr. Adamkovič Vladimír. 

T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že volebná komisia si zvolila zo svojho radu predsedu Mgr. Evu 
Chalupeckú, ktorá bude viesť priebeh tajného hlasovania.  
T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
Prebehol akt tajného hlasovania o udelení Ceny mesta Levoča. Následne predsedníčka 
volebnej komisie Mgr. Eva Chalupecká predniesla mestskému zastupiteľstvu nasledujúcu 
správu: 
Mgr. Eva Chalupecká - ďakujem za slovo, aj za dôveru. V tajnom hlasovaní bolo  
odovzdaných 84 hlasov, rozdaných 18 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 18 hlasovacích 
lístkov, 18 hlasovacích lístkov je platných, 0 hlasovacích lístkov je neplatných. Poradie vyšlo 
nasledovné. S počtom 14 hlasov na prvom mieste je doktorka Slugeňová a pani Hornyáková. 
Ďalšia je pani Margita Antašová a doktor Ladislav Gurčík s počtom 12 hlasov. Piata v poradí 
je pani Mária Muránska s počtom 11 hlasov. Ďakujeme. 
 
UZNESENIE č.  53 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie správu volebnej komisie,  z ktorej vyplýva, že v tajnom hlasovaní bolo  
rozdaných 18 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 18 hlasovacích lístkov, 18 hlasovacích 
lístkov je platných, 0 hlasovacích lístkov je neplatných.  
T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 
 
 



35 
 

UZNESENIE č. 54 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že:  
 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Margita Antašová získala v tajnom hlasovaní  
12 platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Ladislav Gurčík, PhD. získal v tajnom 
hlasovaní  12 platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Eva Hornyáková získala v tajnom hlasovaní 14 
platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Mária Muránska  získala v tajnom hlasovaní  
11 platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Mária Slugeňová získala v tajnom 
hlasovaní 14 platných hlasov. 
T: ihneď         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje udelenie Ceny mesta Levoča  

1. Margite Antašovej,  
2. MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD., 
3. Eve Hornyákovej, 
4. Márii Muránskej, 
5. MUDr. Márii Slugeňovej. 

T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 

8. Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v 
dozorných radách obchodných spoločností založených mestom 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v obchodnej spoločnosti VNsP Levoča doručila vzdanie sa 
pani doktorka Budziňáková. Berieme na vedomie. Bolo doručené vzdanie sa  členstva 
v dozornej rade Ing. Vilk, doručené predsedníčke dozornej rady v kópii predstavenstvu. 
Berieme na vedomie. Ďalšie body budeme postupovať v zmysle predloženého návrhu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – MZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej 
rady obchodnej spoločnosti VNsP Levoča, JUDr. Lýdie Budziňákovej, MBA. 
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UZNESENIE č. 56 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie sa JUDr. Lýdie Budziňákovej, MBA z funkcie člena Dozornej 
rady obchodnej spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., IČO: 
36594849 so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie sa Ing. Jozefa Vilka z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., IČO: 36594849 so sídlom 
Probstnerova cesta 2/3082, Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ostávame pri nomináciách členov Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. Nominovaní na voľbu sú: 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA a PdDr. Jozef Cvoliga, Mgr. Sú nejaké iné návrhy? 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dávam návrh pána doktora Ščurku.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – namiesto koho, lebo sú dvaja. 
 
JUDr. Ľubomír Murín –  jeden zastáva nejakú vyššiu funkciu? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jeden z nich bude predseda dozornej rady, áno. 
  
JUDr. Ľubomír Murín –  tak navrhujem chlapa za chlapa. Navrhujem MUDr. Ščurku 
namiesto PhDr. Jozefa Cvoligu, Mgr. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  – musí sa vyjadriť MUDr. Ščurka, či prijíma nomináciu. Zbytočne 
zahlasujeme, keď sa vyjadrí, že nechce. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslanecký návrh má prednosť a potom sa opýtam doktora 
Ščurku, či súhlasí s nomináciou. 
 
MUDr. Pavol Ščurka – ďakujem za dôveru, s touto nomináciou nesúhlasím. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – takže hlasujeme samostatne o doktorke Dzurňákovej 
a pánovi doktorovi Cvoligovi. 
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UZNESENIE č. 58 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA, ako zástupkyne mesta Levoča 
v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., 
IČO: 364594849 so sídlom Probstnerova 2/3082, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na 
dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  14 proti 1 zdr 2  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje voľbu PhDr. Jozefa Cvoligu, Mgr. ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej 
rade obchodnej spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., IČO: 
364594849 so sídlom Probstnerova 2/3082, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu 
maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje odvolanie PhDr. Ľubomíra Viru z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., IČO: 36451975 so sídlom Probstnerova cesta 9, 
Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje odvolanie PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu z funkcie člena Dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., IČO: 36451975 so sídlom Probstnerova 
cesta 9, Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje odvolanie Ing. Alžbety Pitorákovej z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., IČO: 36451975 so sídlom Probstnerova cesta 9, 
Levoča. 
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T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
Mgr. Kučka 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – návrhy na členov dozornej rady Stavebnej prevádzkárne. 
Pán Radoslav Kellner, Michal Kašper a doktor Jozef Cvoliga. Malo by to byť totožné so 
Sociálnym podnikom. Sú iné návrhy? 
 
Anna Kravecová -  doktor Jozef Cvoliga bude v jednej aj druhej rade? Aj v nemocnici, aj 
v prevádzárni, všade? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je veľký predpoklad, že Stavebná prevádzkáreň sa zlúči so 
Sociálnym podnikom ku koncu roka. Resp. dôjde Stavebná prevádzkáreň ku koncu roka 
a vznikne Sociálny podnik. Pýtal som sa, sú najeké iné návrhy? Nie teraz filozofovať nad 
tým, či bude. Bolo dosť času, je deviaty mesiac 2019. 
 
Anna Kravecová -  veď aj mestu musí záležať na tom, aby nebol všade ten istý človek. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – som povedal, ste poslanci, dohodnite sa. 
 
JUDr. Ľubomír Murín - je vôbec potreba meniť tú dozornú radu? 
  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je, lebo Stavebná prevádzkáreň s najväčšou 
pravdepodobnosťou bude musieť ukončiť tento kalendárny rok a schváliť účtovnú závierku za 
rok 2019. 
 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu Radoslava Kellnera, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade 
obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., IČO: 36451975, so sídlom Probstnerova 
cesta 9, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu Mgr. Michala Kašpera, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade 
obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., IČO: 36451975, so sídlom Probstnerova 
cesta 9, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 65 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  15 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu PhDr. Jozefa Cvoligu, Mgr., ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej 
rade obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., IČO: 36451975, so sídlom 
Probstnerova cesta 9, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch 
rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďalšou spoločnosťou je spoločnosť Lesy mesta Levoče. 
Súčasná Dozorná rada je v zložení Lorko, Čurilla, Babej. V zmysle obchodného zákonníka 
doručil pán Miroslav Čurilla vzdanie sa členstva v Dozornej rade LML. Berieme na vedomie. 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie sa Miroslava Čurillu z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 
33/930, Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  16 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje odvolanie Jána Lorka z funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Lesy mesta Levoča, spol. s r. o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 33/930, Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje odvolanie Mgr. Vladimíra Babeja z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 
33/930, Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ideme na návrhy. Návrhy sú: Vladimír Adamkovič, 
Miroslav Dunčko a Ján Lorko. Sú iné návrhy? 
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Anna Kravecová -  doktor Murín, Ing. Novotný a Anna Kravecová. 
 
 
UZNESENIE č. 69 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  5 proti 2 zdr 11  nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: voľbu Anny 
Kravecovej, ako zástupkyne mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 33/930, Levoča, s účinnosťou 
od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  3 proti 3 zdr 12  nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: voľbu JUDr. 
Ľubomíra Murína, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesy 
mesta Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 33/930, Levoča, 
s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  4 proti 2 zdr 12  nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: voľbu Ing. Roberta 
Novotného, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 33/930, Levoča, s účinnosťou 
od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  14 proti 1 zdr 3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu RNDr. Vladimíra Adamkoviča, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej 
rade obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom 
Novoveská cesta 33/930, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch 
rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 73 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu Miroslava Dunčka, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade 
obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská 
cesta 33/930, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách 
obchodných spoločností založených mestom Levoča 

Hl. za  15 proti 2 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje voľbu Jána Lorka, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., IČO: 31693377 so sídlom Novoveská cesta 
33/930, Levoča, s účinnosťou od 01. 10. 2019 na dobu maximálne štyroch rokov. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 

9. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu projektu „Rozvoj 
elektronických služieb mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 75 
K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Levoča“ 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
č. OPII-2019/7/5-DOP prioritnej osi 7. Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.3 a 7.4 s cieľom 
realizácie projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Levoča“, ktorého ciele sú v súlade s 
Územným plánom mesta Levoča a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                       Mgr. Babicová                                                      
                                                                                                       Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 76 
K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Levoča“ 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v súlade s podmienkami pomoci. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                       Mgr. Babicová                                                                                                        
                                                                                                       Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – výdavky budú najskôr v roku 2020. Tento rok už určite nie. 
 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Levoča“ 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov, t. j. vo výške 
20000 EUR, a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                       Mgr. Kamenický                                                                                                        
                                                                                                       Mgr. Kučka 
 

10. Návrh koncepcie rozvoja informačných technológií mesta 
Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 78 
K bodu: Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Levoča 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Koncepciu rozvoja informačných technológií mesta Levoča. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 

11. Návrh dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Levoči 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Robert Novotný – týka sa to hlavne našej aktivity. Chápem, že Vás vyrušujú tieto dve 
kamery. Kamery nerobia nič iné, len to, k čomu sme sa zviazali na prvom zasadnutí MZ. 
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Ľudia reagovali na to, že po niekoľkých rokoch, keď mesto vynakladalo rôzne prostriedky na 
zabezpečenie vysielania, nakoniec vysiela priame prenosy z telefónu zamestnanca Andreja 
Koršňáka. Sťažujú sa, že nič nie je počuť. Tak vznikla odod mňa takáto reakcia, že som 
zavolal kameramanov a posielam ľuďom nerušené záznamy, zostrihané, aby 8 hodín nemuseli 
sledovať, ale si pozrú tie najzaujímavejšie časti. Čiste záznam. Máme na to ústavné právo. 
Doktor Murín Vám to potom prečíta. Ľudia to sledujú, si to pochvaľujú. Na rozdiel od tohto 
telefóniku. Už sme po revolúcii, v novom systéme, tak nemáme na jednu kameru? Platíme si 
aj televíziu, je tam nejaká obštrukcia. Je tam obava, že by tam mohli byť nadávky. Vieme sa 
aj pohádať s vulgarizmami. Poprosím, aby pán JUDr. Murín Vám k tomu prečítal judikát.  
 
Anna Kravecová – odsúhlasili sme si, že to budú občania sledovať. Je to pre všetkých, 
v každom meste sa to tak robí, neviem prečo by Levoča mala mať obmedzené práva. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – týmto návrhom uznesenia sa vraciame 20 rokov do minulosti. 
Akýkoľvek občan, nemusí sa ani predstaviť, anonym má právo, ústavné právo, vyhotovovať 
a rozširovať informácie z MZ a verejných schôdzí. Bolo to v Považskej Bystrici, nález 
ústavného súdu č. 40/2003. Prečo ideme nastoľovať diktatúru, občania chcú počuť vyjadrenie, 
ako sa predstavitelia mesta k rôznym témam vyjadrujú. Prečo by o tom nemohli byť 
informovaní. Určite takýto návrh uznesenia považujem za striktne v rozpore s ústavou. 
Akonáhle teno návrh uznesenia prejde, ja podám protest prokurátorovi. Nech to potvrdí, alebo 
vyvráti. Považujem tento návrh za totalitný, diktátorský.  Nevidím dôvod ani predkladať 
takýto návrh a nie to ešte ho schváliť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  tento návrh nikomu nebráni vyhotovovať si záznam.   
 
Ing. Robert Novotný – bráni. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  to si myslíš Ty, Ľubo Murín a Anka Kravecová, ktorej ste 
povedali, že nemôže. Oháňate sa tu ústavou. To stanovisko ústavného súdu je z roku 2003. 
Medzitým prišiel do platnosti zákon z roku 2018 o ochrane osobných údajov. Pokiaľ chce 
niekto vyhotovovať záznam, musí mať súhlas od všetkých tu sediacich ľudí. Je to obyčajné 
uznesenie a zmena rokovacieho poriadku tohto mestského zastupiteľstva. V rokovacom 
poriadku si mesto môže upraviť, aby ho niekto nezneužíval pre svoje osobné účely. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja verím, že tento návrh zmeny rokovacieho poriadku je v súlade so 
zákonom. Neviem do akej miery je aktuálny judikát z roku 2003. Ale vyhotovovanie 
obrazových a zvukových záznamov, prípadne live prenosy, to by sme všetci mali strpieť. Za 
seba prehlasujem, že dávam súhlas, aby ktokoľvek, kto si to tu chce nahrávať, mal súhlas na 
používanie mojich osobných údajov.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – tento návrh zmeny rokovacieho poriadku prišiel znova bez 
odôvodnenia prečo. Nevidím v tom problém, že by si urobili záznam, interpretovali to.  
Ja osobne považujem takýto návrh za protiústavný. Apelujem na ostatných kolegov 
poslancov, že by sme takýto návrh v žiadnom prípade neprijali.  Akonáhle bude prijatý, ešte 
raz, podám protest prokurátorovi. Sme tu všetci verejní funkcionári. Ak sa bude niekto cítiť 
ukrivdený, na svojich právach a povinnostiach, môže podať žalobu na ochranu osobnosti. 
Nech si to rieši konkrétny poslanec, Vy, pán zástupca. Individuálne.  
Ja v tom nevidím problém, že by ľudia si nahrávali prenosy a verejne to šírili. Ak boli aj 
v minulosti návrhy, nám tu prednášate, ako hlasujeme. S odstupom času, možno by človek na 
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základe nových skutočností, možno by reagoval inak. Nech si konkrétny navrhovateľ berie 
politickú zodpovednosť voči svojim voličom. Apelujem na kolegov, aby sme to neprijali. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – sedíme tu všetci, sme verejní funkcionári, poslanci, máme 
povinnosť rešpektovať zákon a ústavu. Ako povedal doktor Papcun. Je rozdiel live prenos, 
a informácie, ktoré sú pravdivé a je rozdiel, ak sa potom s týmto záznamom zachádza 
a vzniká nedorozumemie. Dochádza k dezinformáciám. Nemám problém, nech tu je aj 20 
kamier. Ale je tu riziko, ak sa s niečím manipuluje, dochádza k vytrhnutiu z kontextu. A kto 
má chuť sa potom nejako naťahovať, súdiť. Toto by som dal do pozornosti, lebo je to blízko 
k etike, ale aj ochrane osobných údajov. Ako poslanec som si vedomý, nemám problém, nech 
sa to nahráva, len nech nedochádza k vytrhnutiu z kontextu. 
 
Ing. Robert Novotný – záznamy, ktoré zaznamenávame. Skvalitňujem službu, ktorú poskytuje 
mesto.  Ale je rozdiel nahrávať na nejaký telefón zavesený na vešiaku 20 m od diania, malými 
mikrofónikmi sa to nahráva. Ja poskytujem kvalitný kamerový záznam. Ja chápem, že Vás to 
vyrušuje. Tamto je 20 m , nie je to dobre počuť. Toto je dobre počuť, je vidieť reakcie . 
Možno že máte z toho strach. Ďakujem a podporu Paliho Papcuna. Je to rovnako moje 
zrkadlo. Pokiaľ to preženiem, tak ma  ukrižujú, upália a pôjdem do teplých krajín. Mám 
k tomu viac tých nástrojov. Nie je problém si tu pozvať akreditovaného novinára.  Alebo 
kameramana.  Postavím tu 5 kamier. Chcem upozorniť, že nezneužívam to. Slúži to pre našu 
vzájomnú sebakontrolu. Ak s tým máte problém, tak fajn, povedzte to tu, vysvetlite to. 
Nechcel som takúto reklamu, lebo keď sa to zastaví, tak ľudia sa budú dopytovať prečo. 
Ľudia si to púšťajú. Keby toto platilo mesto a nie ja, z vlastných prostriedkov, bolo by to 
super. Som len chcel ušetriť prostriedky, nič iné. Nič menej. Stojí to asi 200 eur natáčanie 
a postprodukcia. Toto je môj návrh. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  pán poslanec. Ja som rád, že si sa priznal.  Nepriamo. Tu 
v priamom prenose teraz. Že tie záznamy, ktoré sú zostrihávané  účelovo, z tých 
zastupiteľstiev a uverejňované, že si ich tvorcom. To poviem tu verejne pred všetkými, aj 
pred kamerami. Ja som čakal takúto reakciu. Lebo ozvú sa vždy len tí, čo majú v tom prsty. 
Nebaví ma a ani na to nemám čas, aby som tu robil pátracieho psa. Keby tie záznamy boli 
púšťané live, tak, ako prebiehajú MZ, a neboli strihané účelovo. Keď sa pamätáte obidvaja 
teraz, som Vás prosil, dajte za pozemky trestné oznámenie na mňa. Prečo ste nedali. Ale 
zostrihali ste to tak, že Vilkovský predal niekomu pozemky. A nielen Vilkovský, aj ďalší tu 
boli menovaní. A účelovo to bolo zostrihané. Som veľmi rád, že tá diskusia sa rozprúdila.  
Nech ľudia vidia, že máte síce snahu informovať ľudí, ale nepravdivo. Keby ste to púštťali 
celé. Live prenos. Aj záznam by bol celý nezostrihaný. Tak nikto by s tým nemal problém.  
 
Mgr. Andrea Kolečanyiová -  ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela povedať, že nemám 
žiadny problém s kamerami, ani s ničím iným. Ale si myslím, že nie je úplne cesta 
dehonestovať spôsob, ako to robí mesto a mestská televízia. Akýkoľvek záznam toho videa 
nie je jeho strih. Pokojne si to natáčajte, je tu na to priestor. A verím, že keď príde ten čas na 
ten materiál a bude to použité, tak to bude použité v dobrý prospech.  
 
Miroslav Čurilla – hlásim sa k demokracii. Som pomaly najdlhšie pôsobiaci verejný 
funkcionár. Toto je trochu reakcia pána primátora na to, že vytrhnuté zo záznamu, z kontextu, 
skrátené, poviem to úplne naplno, je to chrapúňstvo. Lebo, ak je niečo problém, alebo ak ako 
verejný činiteľ som niečo urobil zle. Ak som porušil zákon, alebo morálku, nemám problém 
skloniť hlavu a znášať následky. Pri normálnom štandardnom zistení daného stavu 
jednoznačne stojím si za tým, že ani morálne, ani nič iné som neporušil. Určite nie. A 
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pokladám za chrapúňstvo, aby sa sociálnymi sieťami šírili demagógie a nepravdy. Ľudia majú 
nárok, aby mali informácie, aby na tej kamere sme boli, ale nie aby niekto takto dehonestoval 
niekoho, tak toto si vyprosím. 
 
Ing. Robert Novotný -  mne sa páči, že ja používam termíny, keď sa jedná o nejaké 
vulgarizmy, tak prospôsobím to na to najdetinskejšie. Sme tu blbci. Je tu doktor práv. Ja som 
doktor ekonómie. Nechcem tu nijako degradovať kuchárov, ani čašníkov, pán zástupca 
primátora. Ja pokiaľ som niekedy vytýkal niečo Tebe, tak iba som sa opieral o to, čo sa 
skutočne udialo v tomto meste. A akým spôsobom sa obišla legislatívna na to, aby pri 
nakladaní s majetkom Levoča bola poškodená. Preto som si povedal, že budem to celé hájiť 
a obhajovať. Mne tu vytýkate, že účelovo strihám. Je tam upútavka. Ku každému jednému 
záznamu. Ďalej ide plnohodnotný záber. Nestrihaný. Účelovo som povedal, urobte to tak, aby 
ľudia videli, dajte tam aj keď sa kydá na mňa, na Murína, len upútajme pozornosť, aby to 
pozerali. Ľudia sa ma pýtajú- čo nového v meste? Nepýtaj sa ma. Pozeraj! Uvidíš. Všetci si 
musíme obhájiť naše politické kreslá. Všetci máme body, ktoré požadujeme od mesta, alebo 
ponúkame, alebo chceme niečo zlepšiť. Chceme zvýšiť ostražitosť, aby sme fakt pri správe 
vecí verejných, pri správe majetku mesta, mali nejakú kontrolu. 
 
Anna Kravecová – keď som dala návrh aby to bolo verejné, tak som myselal tým , aby mesto 
poskytlo. Lebo na mestskú políciu sa ľudia sťažujú, nie každý má záznam. Vždy sa nájdu 
občania, ktorí vravia, že zase sme to nevideli. Ja neviem prečo sa bránime ostatným 
záznamom. Každý tu hovorí pravdu. Každý tu interpretuje len to, čo nám občan povie. Každý 
tu bojuje za to, aby sa občania mali dobre a vždy niečo poza chrbát vymýšľame. Prečo poza 
chrbát? Keď školská komisia na čele s pánom predsedom dala mená do rád škôl, bez mihnutia 
oka bol odvolaný pán Novotný, dosadený pán Kellner, lebo podal pán Cvoliga takýto návrh.  
Bez dôvodu. Ďalší teraz, včera ešte pán Dunčko nechcel byť v rade, dnes už je v lesoch. 
Všetko sa deje poza chrbát. Aj preto treba tieto naviac záznamy. 
 
JUDr. Pavol Papcun – Robo, len aby si si nemýlil moju podporu. Moja podpora smeruje 
k tomu, aby si mohol, alebo ktokoľvek mohol vykonávať videozáznamy. Alebo live prenosy. 
Pretože som presvedčený, že sme povinní to jednoducho znášať. Tolerovať a akceptovať. 
Nesmeruje to k tomu , aby si s videami nenakladal ako chceš. Že tie videá účelovo 
zostrihávaš. Dáš tam účelovo zostrihanú upútavku. Dobre vieš, že 90% ľudí si pozrie len tu 
upútavku a 5 hodín záznamu nesleduje. Čiže manipulácia s videami je Tvoj stav mysle. Nie 
náš. S tým sa má bojovať inak. Tento dodatok k rokovaciemu poriadku to ani nevyrieši. 
Manipulovať môže kto chce. Aj s oficiálnymi záznamami. S týmto treba bojovať, alebo proti 
tomu sa ohradiť inak. Pokiaľ ide o Tvoje právo to tu točiť, kamerovať, a ľudí informovať, 
s tým ja nemám absolutne problém a toto plne podporujem. Ja tiež nebudem hlasovať za tento 
dodatok, to poviem rovno. Ale je treba povedať, že nemal by si si to zameniť s tým, že tu 
niekto vyslovuje podporu Tvojim manipulatívnym záznamom. S tým ja nechcem mať nič 
spoločné. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – v reakcii na pani kolegyňu Anku Kravecovú. Naše vysielanie 
je možné sledovať troma spôsobmi. Vysielame na väčšom množstve signálov, než spomínate 
Vy. Čo sa týka záznamov z MZ. Pred 4 rokmi záznamy zo zastupiteľstiev bola požiadavka 
pána Lorka. Vysielame v súlade so zákonom. Na nás sa vzťahujú všetky nariadenia týkajúce 
sa práv osobnosti. Počas dvoch rokov sa vysielali po bodoch na internete záznamy 
neskracované, neupravované, boli tam live strihy, ktoré boli zostrihané tak, aby sa dali pozrieť 
jednotlivé body. Aby bolo vidno, kto rozpráva. Zvuk bol na úrovni. Stálo to 100 eur navyše. 
Potom sa to zastavilo, lebo mesto prišlo s touto alternatívou, ktorá sa na počiatku nedarila, ale 
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je to už dopracované. Vec názoru. My si povinnosť v zmysle zmluvy plníme, tak ako máme 
a signál šírime viacerými dignálmi, aj navyše. 
 
Ing. Robert Novotný – chcem navrhnúť, že aj pokiaľ by to bolo neschválené, tak ďalšie 
záznamy budú bez upútaviek. Pokiaľ je pocit, že je tam viac tej kritiky na iných ako som ja. 
Beriem. Zariadim to tak, aby upútavky neboli robené. Aby boli iba live prenosy a nestrihané 
záznamy bodov. Môže to slúžiť pán primátor aj k Tvojej reklame. Pokiaľ sa budeš hádať, že 
kto prvý ukradol predvolebný slogan, nebudeš musieť vymýšľať 5 bodov pre Levoču. Ľudia 
Ťa odsledujú, zatlieskajú Ti. Zlého Novotného, zlého Murína a zlú Kravecovú potrestajte 
a Teba vynesú na piedestál a na Olymp. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale pán poslanec. Ja absolutne nemám s tým problém dať 
svoju tvár do televízie. 
 
Ing. Robert Novotný – inak by som Ťa chcel poprosiť, že to pátranie, že kto za tým stojí, by si 
mal už ukončené, v momente, keby si prijal pozvanie na moju Fb stránku „Služba Levoči“.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale ja nemám čas, som už povedal. Nemám čas na to, že by 
som pátral. 
 
Ing. Robert Novotný – pred voľbami máš čas, po voľbách už nemáš. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale to, že účelovo zostrihávaš, to je fakt. Do dnešného dňa, 
účelovo zostrihávaš. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – by som odcitoval nález ústavného súdu: „získavanie informácie 
z verejnej schôdze volených predstaviteľov MZ ako tak, je realizáciou ústavného práva 
vyhľadávať a zároveň šíriť informácie“. K tomu ešte na krátko by som chcel dodať. Ja som 
bol vždy proti sociálnym sieťam, ale jednoducho dve zastupiteľstvá dozadu som dával 
poslanecký návrh, že jednoducho ľudia sa sťažujú, že nepočuť, je to sekavé.  Ja som dával 
poslanecký návrh do MZ. Máme tu kolegu, pána Adamkoviča, ktorý  má uzatvorenú platnú 
zmluvu, jednoducho nech prostredníctvom mikrofónov, so zdatnejšou technikou, ako nejaký 
pán Koršňák prostredníctvom telefónu zaznamenáva a občas dvíha, lebo mu to občas zvoní. 
Ja v tom nevidím problém. Verejné schôdze sú zásadne verejné. Tiež som proti tomu, aby sa 
nejakým spôsobom verejnosti poskytovali skreslené tu získané obrazové záznamy. Reportáže 
atď. Ale čo sa týka plnehodnotného záznamu, jednoducho nech občania majú k tomu prístup. 
Na stránke mesta Levoča v minulosti som pozeral, je tam plnehodnotný zvukový záznam. 
Prečo tam nie je kvalitný obrazovo zvukový záznam?  Ak treba, treba navýšiť dodávateľovi 
levočskej televízie paušál, ale nech ľudia vidia čo sa tu robí, ako sa to robí a čo sa tu deje. Čo 
sa týka Vás pán zástupca, leby Vy tvrdíte, že sa tu šíria nepravdy, demagógie, atď. Včera ma 
zarazila informácia, lebo z 10 nezávislých zdrojov mi došli informácie, že sa chystáte vzdať 
členstva v predstavenstve. Vedeli o tom už aj vrchné sestry, atď. Včera, neoficiálne pracovné 
stretnutie, Vy ste na mňa vyhukol, že to vôbec nie je pravda, že sa najbližšie tri roky 
nechystáte vzdať. O tom to je. Otázka je. A ľudia nech si vyhodnotia, kto tu hovorí pravdu. 
Nepravdy. Aj čo sa týka lesov, Vy hovoríte, že požiadavka vznikla, navýšenie z výkonu práv 
poľovníctva z lesov. Ja som to počul ináč. Tu to presne tá verejná kontrola má slúžiť na to, 
aby si ľudia o verejných predstaviteľoch, ktorým pred voľbami odovzdávajú svoje hlasy, 
urobili obraz.   
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –   pán doktor. Ešte raz zopakujem, keď to nechcete, alebo 
neviete pochopiť, tak Vám to zopakujem tretí raz.  Keby ste to púšťali live, v plnom znení,  
tak ako sa to odohralo, tie zastupiteľstvá, nikto by nemal s tým problém.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – pán primátor, Vy teraz obviňujete mňa. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –   nikto nikoho neobviňuje, ja hovorím všeobecne. Nemám 
problém, ani keby tu bolo 10 kamier. Alebo 20 kamier. Len nech ten záznam je tak, aká bola 
postupnosť. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale je problém, aby firma pána Adamkoviča zavesila niekde 
plnohodnotný záznam? Ja som v minulosti takýto poslanecký návrh dával, ktorý z neviem 
akého dôvodu neprešiel. 
Miroslav Čurilla – informácie pre obyvateľov sú dôležité. Ale začnem od zadu pán kolega. 
Toto čo ste teraz povedal. Tam bolo 10 ľudí. Teraz ste povedal absolútnu nepravdu. Vy ste 
hovoril, že som podal vzdanie sa písomne.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ja som sa Vás pýtal na to. 
 
Miroslav Čurilla – nie nie, ste hovoril. Ja som hovoril, že som nedal žiadne vzdanie. Po 
rozhovore s pánom primátorom som sa rozhodol, že zotrvám ešte v nemocnici. Tí ľudia by 
mali slúžiť na to, aby tie informácie boli pravdivé. Úplne stručne k tým pozemkom. Vrátim 
sa. Jednoducho, V devätdesiatych rokoch, kedy z Doliny ľudia odchádzali, mesto predávalo 
pozemok, ja som sa uchádzal. Bolo 6 obálok.  Transparentne, demokraticky sa 6 obálok 
otvorilo. Moja ponuka bola najvyššia. Následne medzi mojim pozemkom a potokom, bol taký 
malý kúsok, kde som nemal prístup, čiže ja som si ten pozemok prikúpil. Neviem, čo zlé som 
urobil. Čo som trestné urobil? Mňa idete vystrihnutím spochybňovať. Ešte chcem jedno 
povedať. Vy kritizujete našu techniku, alebo pán Novotný. Vy v čase, kedy spochybňujete 
môj predaj, naša slabá technika zachytila Váš telefonát, kde ste v telefóne dával pokyn, aby 
Váš kolega 40 litrov neviem čoho vytiahol, aby riešil situáciu, ktorá vznikla pri Vašich 
kontraktoch. Ja sa nebránim pravde, nebránim sa ani zodpovednosti za to, čo som zlé urobil. 
Ale toto, nehnevajte sa na mňa,  čo som povedal predtým, za tým si stojím.  
  
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ja som vedela, prečo som si zobrala pána Jozefa Sotolářa 
PhD. do tašky. Ani som netušila, do akej miery sa znova zvrhne debata dvoch poslancov. 
Dávam do pozornosti § 7.3. právo na ochranu súkromia pri rokovaní MZ. Poslanci MZ majú 
nielen povinnosti, majú aj svoje práva. Tam je napísané, že vyhotovenie a použitie záznamu 
musí byť primerané. A nesmie byť v rozpore s oprávneným záujmom snímanej osoby. 
Zosmiešnenie osoby, neprimeraný a účelový komentár a podobne. Mali by ste si Vy dvaja 
položiť otázku, či Vám robí dobre, že keď vyjdete z dverí tohto MZ a si poviete: „ale sme im 
naložili“. A už máte v hlave to, ako to použijete na spopularizovanie svojich dvoch osôb a nie 
na riešenie problémov tohto mesta. Tendenčne, účelovo, na každom MZ ten istý scénár, ten 
istý program, tá istá réžia. Veľký dešpekt. Voči poslancom. Zosmiešňujete. Tendenčne 
urážate ľudí. Ja sa pýtam, kde Vy beriete právo urážať. Kde beriete právo na to, zasahovať do 
ochrany nás ako poslancov. Ktorý psychológ, psychiater Vám dal právo, licenciu na to, kde 
Vy máte vzdelanie a kde Vy máte oprávnenie na to, aby ste zostrihávali záznamy a účelovo 
ich používali na svoju propagandu. Vy ste si pomýlili. Sú parlamentné voľby o pol roka, nie 
komunálne. Veľmi nešťastne ste to načasovali. Toto  ste mohli použiť pol roka pred 
kampaňou, v roku 2022. Ale toto urážlivé, dešpekčné  správanie vnímajú ľudia aj negatívne. 
To, že sa príhlásili niektorí na tú stránku a že sú tam, neznamená, že Vám fandia. Mali by ste 
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sa nad sebou zamyslieť, aj nad tým, z čoho máte frustrácie, a čo Vás vedie k tomu, aby ste tu 
ľudí, zamestnancov, poslancov a vedenie mesta takýmto spôsobom urážali. Lebo to nie je 
kritika. Prečítajte si, ako znie kritika. Kritika je konštruktívna. Ale Vaše správanie je, ani to 
nechcem komentovať, lebo zase povedia, že spomínam tu psychiatriu, ale problémy sa majú 
riešiť racionálne.  Opakovane zosmiešňujete. Od 10:00 hodiny, kedy sme začali, neexistuje 
jedna z Vašich poznámok , aby ste niekoho zo zamestnancov, niekoho z poslancov, 
nezosmiešnili. A to Vám robí dobre. Nad tým sa treba zamyslieť. 
 
JUDr. Pavol Papcun – mám pocit, že tu trošku mlátime prázdnu slamu. Bez ohľadu na to, či 
tento dodatok bude prijatý, alebo nie, tieto zákonné ustanovenia platia. Ľudia si vedia 
vyhodnotiť. Ja v tomto sa paradoxne s Robom stotožňujem. Možno to používaš, alebo chceš 
používať na svoju propagandu. Ľudia si vedia vyhodnotiť, kedy manipuluješ a kedy nie. 
 
Ing. Robert Novotný – pani poslankyňa, chvíľami mám pocit, že to vážne nehrá. Napriek 
tomu by som načrel aj trošku do histórie. Keď Tvoj partner a náš primátor mal reláciu v STV, 
kde urobil odpočet svojmu terajšiemu zástupcovi za to, ako nás krásne pripravil o budovu 
Satelu. Ja neviem kde on vtedy nabral, kto mu dal to právo vtedy, v mene všetkých 
Levočanov, takúto takúto reláciu natočiť, za čo mu ja veľmi pekne ďakujem. Ja tu budem 
točiť svoju kávu. Budem stále Vás presvidčať, aby ste sa toho nebáli. Lebo tak, ako Pali stále 
hovorí, je to moje zrkadlo. Rovnako keď tu trepem somariny. Nech sa páči upáľte ma. Ľudia 
povedia, že to je taká braková stránka a že to nebudú sledovať. Ale ja sa tu chcem s Vami 
baviť. Pokiaľ ja identifikujem v rámci mojej analýzy to, že pred x rokmi tu došlo k obídeniu 
schvaľovania predaja majetku zastupiteľstvom, tak že sa ten majetok najskôr previedol na 
majetok LML a neskôr bol netransparentne predaný. A ja sa pýtam pán zástupca, kto mal 
vtedy ešte právo sa prihlásiť, lebo určite mi povieš, že to viselo niekde na nástenke Mestského 
úradu. To, že sa budú predávať pozemky. Ja len hovorím to, že tie pozemky v tom čase ste 
odkúpili približne za 5 eurovú hodnotu a dnes som Vám ponúkal, že ich od Vás odkúpim za 
60 eur a vyplatím mestu rozdiel. Je to populizmus. Alebo je to ponuka mestu. To je to, čo ja 
hovorím. To je to, na čo ja poukazujem. Pokiaľ mi to vyargumentujete, že nemám pravdu, je 
to v poriadku. Pokiaľ zavádzam, klamem a robím zo seba populistu a že odmietam tie Vaše 
režisérske porady pred zastupiteľstvom, že horúce témy sa vytiahnu, alebo že sa niečo stiahne 
sa návrh na dvoch kandidátov, v poriadku, ja odmietam, ja sa chcem s Vami baviť tuto. Aby 
sa ma ľudia nepýtali, že čo tam robím, pokiaľ vyhodnotia, že som ja ten nespravodlivý, 
urážam, zavádzam a manipulujem. Fajn.   
 
JUDr. Ľubomír Murín – pani doktorka chcem zareagovať ku Vám.  Vy sa vyjadrujete aj 
k právnym aj otázkam zdravotníctva. Nebudem sa k tomu vracať, prečítal som jasné citovanie 
nálezu Ústavného súdu. Prikláňam sa tiež k doktorovi Papcunovi, ktorý ozrejmil, že ideme 
návrh nejaký prijímať, nejakým spôsobom nebude vymožiteľný, jednoducho v tých ústavných 
právach nikdy nikomu nemôžeme brániť. Pani doktorka bude predsedkyňa dozornej rady 
v nemocnici, Vy ste sa vyjadrovali voči mne a pánovi Novotnému, voči mne ste sa ustanovili 
do dozornej rady. Poukazovali ste na doktorku Budziňákovú, že aký konflikt záujmov, ako je 
individuálne v nejakom pracovnom spore, ktorý doteraz som tu nevidel, no proste prípad je 
identický. Pani doktorka Budziňáková bola poslankyňa, resp. zástupkyňa primátora, bola 
zamestnankyňa, bola členka dozornej rady, a Vy ešte konflikt nad konflikt, ste blízka osoba 
pánovi primátorovi.  Čiže konflikt nad konflikt.  
 
Ing. Robert Novotný - jedna vec je člen predstavenstva Agel SK.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – nie, klamete.  
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JUDr. Ľubomír Murín – A Vy mňa idete atakovať, že ja som niekoho urazil. Chcem vidieť, 
alebo chcem počuť, ja sa nemám komu ospravedlniť. A druhá vec je zberateľ funkcií pán 
doktor Cvoliga, člen dozornej rady v nemocnici. Pán doktor, vo futbalovom klube, v nejakom 
mančafte v Prešove ste, Krúžok, ktorý sme zakladali záujmové združenie hore nad Uložou, 
tam máte funkciu,  člen dozornej rady, Vy ste odborník na stavebníctvo, na futbal, na 
cyklistiku, na zdravotníctvo, na ekonomiku, na všetko. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – myslím si, že v tomto štádiu končíme diskusiu.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – chcem počuť, od člena dozornej rady novozvoleného, že prečo teda 
skončil na úrade PSK, či tam neboli nejaké dôvodné podozrenia, závažné okolnosti prečo 
dostal výpoveď, alebo či Vy ste skončil pracovný pomer, dohodou? 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – pán poslanec, začnite sa starať konečne o seba. Starajte sa o seba 
a o svoj biznis a o svoju rodinu, dobre?  
 
JUDr. Ľubomír Murín – to je súkromná sféra, ale myslím v práci.  
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – starajte sa o seba, kedy Vy poľujete.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kľud! Končím diskusiu k tomuto bodu. Hlasujeme. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – tento materiál nebol ani v mestskej rade, ani nám nebol predložený. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán doktor, keby ste prišli a povedali, chceme záznam, 
budeme ho strihať záznam. Ale mali ste to povedať všetkým 19 poslancom, aj všetkým tu 
prítomným. 
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu: Návrh dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči 

Hl. za  5 proti 4 zdr 8  nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči podľa 
predloženého návrhu s účinnosťou od 01. 10. 2019. 
T: 30.09.2019         Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                       Mgr. Kučka 
 

12. Projekt: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej 
vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi 
komunitami 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Projekt: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami  

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ schvaľuje: 
- predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta Levoča a platným územným 
plánom mesta Levoča, 

- kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2019-1, 
- názov projektu: Levoča-Levočské Lúky-zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov,  
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
T: 30.09.2019         Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Projekt: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami  

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že :  
- počas realizácie projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky v plnej 
výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň zabezpečiť 
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu. 

T: 30.09.2019         Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 82 
K bodu: Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru  a cestovný ruch pri MsZ v Levoči 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie  sa Šimona Jeseňáka z funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný 
ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Levoči. 
T: 19.09.2019         Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Kučka 
 

13. Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
JUDr. Rusnačiková bližšie vysvetlila. 
 
Anna Kravecová -  chcela by som sa vyjadriť k tej sťažnosti pedagogických zamestnankýň, 
ktoré neboli spokojné s vybavením, konaním tej kontrolnej činnosti a podávajú sťažnosť na 
Hlavnú kontrolórku. Čiže ona nemôže túto sťažnosť na ňu vykonávať. By som poprosila pána 
primátora, keby to posunul do inej roviny, lebo sama o sebe nemôže konať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán primátor si je toho vedomý, ale ani pán primátor 
nemôže voči Hlavnej kontrolórke, čiže zriadime pani poslankyňa trojčlennú komisiu 
z poslancov MZ, lebo voľba a odvolávanie, aj zodpovedanie sa Hlavného kontrolóra je na 
MZ. Keď chcete, zriaďte páni poslanci trojčlennú komisiu na prešetrenie činnosti hlavnej 
kontrolórky.  
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Anna Kravecová -  ešte by mohla byť do toho zapojená pani vedúca školstva, lebo predsa 
pozná problematiku v školách a bolo by dobre, keby pani kontrolórka dávala písomné 
vyjadrenia, nielen ústne, ku všetkým týmto sťažnostiam. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – predpokladám, že písomné sú. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ja ešte chcem poprosiť, dať poslanecký návrh na pani 
Hlavnú kontrolórku. Po skúsenostiach z minulých zastupiteľstiev, sme prejednávali veľmi 
závažné VZN. Tak by som chcela poprosiť, aby ku všetkým VZN ste dávali písomné 
stanovisko. Lebo bolo povedané, že tri roky upozorňujete riaditeľky škôl a vlastne je to stále 
len v ústnej podobe. MZ ukladá Hlavnej kontrolórke predložiť poslancom MZ písomné 
stanovisko k predkladaným VZN. Ďakujem. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ak dovolíš, ja by som tvoj poslanecký návrh rozšíril, aby takéto 
stanovisko dávali všetky oddelenia MsÚ. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – u VZN? 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – môže to ísť do jedného? MZ ukladá Hlavnej kontrolórke 
a príslušným oddeleniam MsÚ v Levoči, predložiť poslancom MZ písomné stanovisko k 
predkladaným VZN. 
 
JUDr. Pavol Papcun – myslí sa to do budúcna k predkladaným VZN? 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – áno. Aby sme predišli potom nejakým diskusiám. 
 
 
UZNESENIE č. 83 
K bodu: Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA:   MZ ukladá 
Hlavnej kontrolórke a príslušným oddeleniam MsÚ v Levoči, predložiť poslancom MZ písomné 
stanovisko k predkladaným VZN. 
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 84 
K bodu: Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2019. 
T: 19.09.2019         Z: JUDr. Rusnačiková 
         Mgr. Kučka 
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14. Interpelácie 
 
Mgr. Michal Kašper – chcem pozorniť na to, čo na poslednom MZ žiadal pán Mgr. 
Kramarčík: odstránenie čiernej skládky pri firme na Novoveskej ceste, kde sa hromadia 
pneumatiky. 
 
Anna Kravecová –  ja by som chcela poprosiť, či by mesto nemohlo vyvolať nejaké jednanie 
s poštou, lebo sa sťažujú imobilní občania  - bezbariérový vstup na Slovenskú poštu je 
potrebné zabezpečiť. 
 
JUDr. Pavol Papcun – chcem poprosiť investičné  oddelenie v spolupráci s dopravnou 
políciou, aby nám ozrejmili riešenie dopravnej situácie na Ovocinárskej ulici. Myslím ako sa 
ide od Mariánskej hory hore na Regrunt smerom ku zimnému štadiónu , tam sa spája viacero 
ciest a opakovane som kontaktovaný ľuďmi, že tam dopravná situácia nie je riešená. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – bol som oslovený spoločenstvom vlastníkov bytov Smaragd – idú sa 
im rekonštruovať výťahy. Chodníky sú v nevyhovujúcom stave, je tam veľa imobilných 
občanov. Žiadajú, vraj už aj zaslali žiadosť na TSML, alebo na mesto. Chodník zarastá 
trávou. Prosia o umožnenie bezbariérového prístupu. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – prosím info pána riaditeľa TSML ohľadne ulice G. Hermana 
k chodníkom. Či ostanú, alebo budú vymenené. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – pochvala vedeniu mesta. Nie vždy chválim, ale keď je pochvala 
na správnom mieste, a aj na podnet ľudí, ktorých stretávam – zaznamenali teraz boom, 
prebieha revitalizácia infraštruktúry chodníkov a ciest. Tandem napreduje malými krokmi, ale 
napredujeme. My si to neuvedomujeme, ale mesto sa pomaličky ale isto posúva dopredu. 
Ďakujem a držím palce.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – na riaditeľa TSML – dlažba v dome smútku je veľmi 
poškodená. V spolupráci s pani Babicovou neplánujete opravu, obnovu? 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ja to vnímam pozitívne, aj návštevníci zo širokého okolia, 
čo sa týka Mariánskej púte, aj KRT , chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí 
udržiavajú čistotu v meste, poďakovanie im zaslúžene patrí. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – pani riaditeľku MsKS chcem pochváliť za skvelú zónu, 
ktorá počas Tajomnej Levoče vznikla. Čo ma veľmi mrzí je končiace Babie leto, ako málo 
ľudí dokázalo prísť na koncert. Sa tu hrdíme, že sme vysokoškolsky vzdelaní a nie sme 
schopní zabezpečiť raz do roka, účasť na tak skvelej akcii ako je Babie leto. Suma bola tak 
symbolická, že dôchodcovia tam prišli, ale neprišli intelektuáli z Levoče. Porozmýšľať do 
budúcna, ak Naďa Conway bude ochotná do budúcna robiť pre Levoču takú veľkú akciu, a že 
mesto to nebude stáť finančné prostriedky, len prenajatie nejakých priestorov, zvážiť 
operatívne osloviť lekárov, učiteľov, riaditeľov škôl,  lebo je smutné ak bývalá učiteľka Anna 
Stachová príde a povie, že na ten koncert bolo v Paríži vypredané a že sa tam nedostala 
a u nás príde 50 ľudí na koncert. Môžeme sa tu hrať, že sme UNESCO, ale keď príde pár ľudí 
do 180 kapacitného divadla, tak je to smutné a musí Vás to veľmi frustrovať.  
 
 
 



53 
 

Interpelácie poslancov MZ 
 
 
1.Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: odstránenie skládky odpadu pri firme na 
výkup druhotných surovín (na Novoveskej ceste). 
T: 31.10.2019         Z: Mgr. Petruška 

Mgr. Miňďaš 
 
2.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: bezbariérový vstup na Slovenskú poštu pre 
kočiare a imobilných občanov. 
T: 31.10.2019         Z: Mgr. Kučka 

 
3.Interpelácia poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: rekonštrukcia povrchov chodníkov na 
ulici Pri Prameni 1353/11,12 pri bytovom dome Smaragd na bezbariérovom princípe. 
T: 31.10.2019        Z: Mgr. Miňďaš 
         Mgr. Kamenický 
         Ing. Pitoráková 

 
 
 

15. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 9. zasadnutie MZ. 
 

 
 
 


