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Mestská rada v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 7 

zo 7. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  10. novembra 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 7. zasadnutie MR 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil neprítomnosť pána poslanca Jána 
Lorka. Navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných 
s programom podľa pozvánky s doplnením plánu práce MR a MZ pre rok 2020.  
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program zasadnutia MR  

Hl. za  5 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľujeprogram zasadnutia Mestskej rady. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za 5 proti  0 zdr     0 
 

MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Radoslav Kellner, JUDr. Pavol Papcun. 
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
 
 
Mgr. Kučka – na predchádzajúcej mestskej rade bolo celkovo prijatých 85 uznesení. 10 
z nich, ktoré boli v kompetencii mestskej rady bolo splnených, ostatných 75 bolo postúpených 
na rokovanie MZ. Chcem sa zastaviť pri pridelení jednoizbového bytu, na základe 
rozhodnutia primátora bol pridelený pani Diane Zagorovej. 
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

2. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – nemáme obrázok k prvému bodu? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – boli sme tam s geodetom, dbali sme o to, aby sa šírkové 
parametre tejto cesty nezhoršili. Držíme sa pol metra od krajnice. V lete cyklisti, v zime 
bežkári, nemajú sa kam pohnúť. A na druhej strane skoro meter, tam už je pozemok PVS. Im 
patrí vodojem. Chcú si to oplotiť. V tejto línii. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – v pravo kto má pozemok? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – pán Zombek. 
 
Miroslav Čurilla – náš zámer je zhora. Keď by sme pustili jednu vetvu, okolo požiarnej 
zbrojnice, sprava by sa pripojila tá vetva, v prvom rade projektant by sa mal s tým vyhrať. 
Nemali by si zavadzať. 
 
Anna Kravecová – bola by dobrá debata s obyvateľmi Závady. Ako si to oni predstavujú. 
 
Miroslav Čurilla – skúste ísť tam na debatu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – veľmi ťažké. Závada je postavená na skale. Toto môže byť 
najväčší problém. Je tam kde potiahnuť kanál. 
 
Anna Kravecová –bude prejazdná v prípade autobusu, alebo väčšieho auta? Požiarnici? 
Keď vidíte tie tragédie, aby sme na to mysleli. Aby nenadávali ľudia, že sme to dovolili a že 
sme na to nemysleli. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – posledný dom je Cirbusových a tam dôjdu požiarnici. 
 
 
UZNESENIE č.4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliťpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Závada, a to pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 252/21 – ostatné plochy s výmerou 62 m2, oddeleného na podklade 
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geometrického plánu č. 33981302-86/2019, vyhotoveného dňa 02.12.2019 Jánom Burikom, 
IČO: 33981302, od pozemku parc. č. KN-E 3133/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou 13228 m², t. 
č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 (k. ú. Závada) pre Mgr.Jozefa 
Cirbusa, rod. Cirbus, nar.15.01.1953 a Máriu Cirbusovú, rod. Mačákovú, nar. 25.12.1952, 
obaja trvale bytom Závada 90, 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 osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že žiadatelia ako bezpodieloví 
spoluvlastníci pozemku parc. č. KN-C 106 (k. ú. Závada) a stavby súp. č. 45, postavenej na 
tomto pozemku, majú záujem stavbu po rekonštrukcii užívať ako rekreačnú chatu, pričom 
výmera pozemku a podlahová plocha stavby v ich bezpodielovom spoluvlastníctve nie je na 
tento účel dostatočná. 
T: 31.05.2020 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – úle sú tu v tejto časti pod lesom, novou asfaltovou cestou 
prístupné a to pekná slnečná lúka. Nájomné je symbolické, vychádza zo zásad. Mesto chce 
podporovať včelárov. 
 
Anna Kravecová – je to chvályhodné. Musíme podporovať včelárov, lebo keď padnú včely, 
padneme i my. 
 
 
UZNESENIE č.5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť3/5-ou väčšinou všetkých poslancovnájompozemku časť parc. č. 
KN-C 6875/1 – orná pôda,  s výmerou 81 m2 (t. j. 35 m x 2 m a prístrešok 5 m x 2,2 m) vlok. 
Levočská Dolina k. ú. Levoča, p. Jozefovi Parovi, bytom Sídlisko pri prameni č. 28, Levoča, 
za účelom umiestnenia včelínov a prístrešku, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,20 
eur/m2/rok, v súlade s Článkom 22, ods. 2., písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení a s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že: 
� Mesto má záujem o udržanie a rozvoj včelárstva a výroby medu na území mesta a v jeho 

okolí; 
� Žiadateľ si riadne a včas plnil všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývali z nájomnej 

zmluvy, uzavretej so spol. Lesy mesta Levoča, s. r. o. až do ukončenia zmluvného vzťahu 
z nižšie uvedeného dôvodu; 

� Žiadateľovi nebolo umožnené pokračovať v nájme pôvodného pozemku vo vlastníctve 
mesta z dôvodu prípravy územia pre stavbu „Cykloturistický chodník - IV. etapa“, ktorej 
investorom aj stavebníkom je mesto; 

Žiadateľ potrebu mesta plne rešpektoval a v spolupráci so zamestnancami mesta a spol. Lesy 
mesta Levoča, s. r. o. sa aktívne podieľal na hľadaní alternatívnej lokality pre umiestnenie 
včelínov a prístrešku. 
T: 31.12.2019 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
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Anna Kravecová - byt po pani Barbore Babejovej navrhujem prideliť pani Janasovej. 
Pomáhala doteraz dcére, tá sa vrátila z Anglicka. Prihováram sa za ňu. Je tam školopovinné 
dieťa. Trom je ťažko v jednoizbovom byte.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  –  pán Orinčák má dieťa?  
 
Anna Kravecová – myslím že má, ale býva s matkou.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký - Zamestnanec nemocnice. Platí výživné na dieťa. Žiadosť má 
podanú sám. Zrejme nežijú spolu.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  - odporúčate teda všetkých troch a mám vybrať potom ja? 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 22, 
nachádzajúci sa  na 4. poschodí bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 38 v 
Levoči pre: 
p. Jozefa Majera, nar. 02.03.1953, trvale bytom Levoča, pre 
p. Annu Janasovú, nar. 22.02.1949, trvale bytom Pod vinicou 60, Levoča, pre 
p. Ľuboša Orinčáka, nar. 19.07.1968, trvale bytom J. Francisciho 30, Levoča, 
na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod 
podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 
Anna Kravecová – ja som za tento návrh. Mládež sa snaží. Splácajú hypotéku. Nie je to 
jednoduché. Všetko vyrovnali, snažia sa dať dom do poriadku.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – na dobu určitú 3 mesiace. 
 
 
UZNESENIE č.7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Pridelenie bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie trojizbového bytu č. 3, nachádzajúci 
sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. č. 3314 na adrese Rozvoj 21A v Levoči pre p. Mareka 
Dzurillu,nar. 05.02.1985 a manželku Adrianu Dzurillovú, nar. 26.12.1985, obaja trvale bytom 
M. R. Štefánika č. 47, Levoča, na dobu určitú – 3 mesiace, s účinnosťou od 01.01.2020, pod 
podmienkou uhradenia poplatku z omeškania, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta 
Levoča a uhradenie iných pozdĺžnosti voči mestu Levoča a dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy. 
T: 31.12.2019       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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3. Zmena rozpočtu č. 7 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č.8 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliťzmenu rozpočtu č. 7 – rozpočtové opatrenie č. 7/a, 7b, 7/c, mesta 
Levoča na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T: 19.12.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 

4. Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 
a 2022 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Anna Kravecová – koľko máme dlhu na daniach? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 300 000 eur na dani z nehnuteľnosti. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – to je započítané v rozpočte? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – naše pohľadávky do rozpočtu nejdú. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú dve veci. Najprv poviem tú negatívnu pre budúci rok. 
Preto aj príjmy sú nastavené na úrovni roku 2019. Druhá vec sú parlamentné voľby. Môže sa 
stať, že ani tá prognóza, ktorú Ministerstvo financií teraz dalo, sa nenaplní. Preto ten prístup 
je opatrný. Čo sa týka príjmov. Ak sa pol roka nepodarí zostaviť vláda, ani finančná správa 
nebude vyberať toľko daní, koľko by vybrať mala. Samosprávy budú mať nižšie príjmy. Keď 
v priebehu roka sa naplní prognóza, tak je radosť rozdeliť aj do výdavkovej časti tie príjmy 
naviac. Nedá sa povedať, že môžeme ísť na 100% tak, ako je povedané, voľby tým zamávajú 
riadne. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – reálne budeme vedieť odhadnúť výšku daní až niekedy v septembri. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - plusová vec, od ktorej si ja veľa sľubujem, je lepší výber 
starých nedoplatkov. To je oblasť, kde môžeme získať trochu viac peňazí. Keby sme len o 50 
tisíc znížili objem nedoplatkov, už aj to je peniaz.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický - 200 000 robia firmy v konkurze, právnické osoby. 
 
Anna Kravecová – ale to všetko je osobitný zreteľ? 
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JUDr. Dana Rusnáčiková – právnické osoby. 
Mgr. Ľuboš Kamenický – keď si dobre pamätám, pol milióna je na TKO. A ďalšia významná 
položka je na bytoch. 
 
Radoslav Kellner – nerozmýšľalo sa odpredať to?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tých 200 000 by sme sa radi zbavili. Ak to niekto kúpi. A za 
koľko. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – mesto. Na započítanie pohľadávky. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to sú dve východiská, ktoré aj ja počítam. Zamáva to 
daňami aj tieto skutočnosti, ktoré som uviedol.  
 
Radoslav Kellner – časovo sa ako vyvíjajú tie pohľadávky? Rastú, či klesajú? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – za posledných 5 rokov nám pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 
a TKO klesli o 32 000 eur. Stále je tá suma veľmi vysoká. Staré sa splatili, ale vznikajú nové. 
Je tu problém s osobitným príjemcom. Tento inštitút nám veľmi výrazne pomohol. Klesá nám 
počet ľudí, ktorí sú odkázaní. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – nie sú dobre nastavené podmienky. Nemôžeme ich zobrať do našej 
správy. Počet prvotný bol cez 200, teraz je oveľa nižší. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - 2016 a 2017 si pamätám, že bol výber vyšší, ako predpis. To boli staré 
pohľadávky? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – nám stúpa počet najmä na TKO. V tej dobe sa cez osobitného 
príjemcu vyberali aj staré pohľadávky. Nové pohľadávky vnikali v menšej miere. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – v roku 2018 máme medziročný nárast pohľadávok o 100 000 eur. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - kde sú rezervy v rozpočte? Máme nejaké? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – žiadne, rovno poviem. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – finančné prostriedky z fondov môžeme použiť len na investície. 
 
JUDr. Ľubomír Murín–otázka na vedenie mesta, v roku 2020 nejaké plánované investície 
z vlastného zdroja budú? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – musia byť dokončené tie veci, ktoré sme rozbehli v roku 
2019. Ktoré boli odsúhlasené procesne v roku 2019. Ani parkovisko sme nezakopali tento 
rok. Ani cyklochodník 4.etapu, IBV, tie veci, ktoré už sa odsúhlasovali v tomto roku a budú 
realizované na budúci rok. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ale tie sú kryté z úveru. Z vlastných príjmov tam nie je nič. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – keď si o rok takto sadneme, udržíme to čo máme všetko? 
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Mgr. Ľuboš Kamenický – ak vychádzame z vývoja 2008- 2014, také masívne výpadky 
nečakáme. To ale nie je záležitosť jedného roka. 5 rokov sa to ťahalo. Prognóza bola vyššia 
ako bola skutočnosť. Výška podielových daní dosiahla úroveň z pred krízy až v roku 2015. 
Nevieme, ako dlho toto obdobie bude trvať.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – teraz to má klesajúcu tendenciu? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický  - od júla tohto roku už je vidno že sa niečo deje. Je to vidno 
napríjmoch z TKO.  
 
Anna Kravecová  - ešte raz: máme začaté, ihrisko, námestie, cyklochodník, parkovisko, IBV 
Krupný jarok, bytovky, infraštruktúra na Levočskej doline nad kostolom.  
 
Miroslav Čurilla – na obnov si svoj dom sme podávali žiadosti. Veľký projekt na 
vodozádržné opatrenia. Riešime radnicu cez Nórsky projekt. Kryté máme dokončenie ZUŠ. 
Fasáda sa ukončí, projekt bude hotový. Robí sa PD na celý objekt na 47. Projekčne tiež NMP 
č. 43 zo zadnej strany, zo štátneho fondu rozvoja bývania. Našou ambíciou je dokončiť 
námestie, nechceme prerušiť rekonštrukciu námestia I keď je veľmi veľa technických 
problémov. Ďalej dokončenie križovatky. Prechody pre chodcov na 18tke aj na Sídlisku 
západ. Predpisy sú také, že aj banálny prechod pre chodcov stojí strašné peniaze. Kolízne 
situácie pri Slavkovskej. Čo si hovoril Paľo, rezervy. Ako prezentoval vedúci, v príjmových 
vstupoch ideme opatrnejšie. Má to viacero dôvodov. Minulý rozpočet, ten ktorý sme zdedili 
bol pravý opak. Príjmové položky boli nadsadené. Realita ukázala, že sa nepodarilo ich 
naplniť. Príjmové položky by mali byť konzervatívne. Pre mesto je veľmi dôležitý systém 
fondový. Tam je základ pre zbytok hospodárenia. Už teraz je situácia pomerne dobrá. Mali 
sme na rezervnom fonde 0. Dokonca -. Teraz vidíte čo sa deje, nešťastie nechodí po horách. 
Nebudeme zasahovať do obsahovej štruktúry rozpočtu, už si poradíme s tým. Ale 
nedokážeme zas plniť fondy. Rozpočet je hrozne zložitý. Tá turbulencia je mimoriadna. 
Legislatívne zmeny bláznivé. Idú do výdavkov. Pri origináloch sme museli navýšiť jednotlivé 
indexy rastu. Pre naše školstvo v rámci originálnych kompetencií. Štát neurobil nič, pri 
nápočtoch podielových daní.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – necelých 80 tisíc eur dofinancovávame školstvo. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja tomu rozumiem. Ja som tie rezervy skôr myslel tak, že kde môžeme 
rátať s nejakým nárastom príjmov. 
 
Miroslav Čurilla–primátor jednoznačne hovorí, že razantným spôsobom vstúpime do 
vymáhania pohľadávok.  
 
JUDr. Pavol Papcun – náklady na školstvo, prenesený výkon. Tam nám to kleslo oproti 
minulému roku.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – dávam odhadom výšku normatívu. Nie sú tam zaradené 
vzdelávacie poukazy,  lyžiarske kurzy, ale k tomu je aj príjem, koľko príde, toľko odíde. Na 
sadlo rozpočtu to nemá vplyv. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ukážem Vám hlavné východiská rozpočtu.  Ukazovateľ, 
daňové príjmy. Pre mňa je táto tabuľka najprehľadnejšia. Nedaňové príjmy boli 400 tisíc. 
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2019 je nárast zhruba o 600 000 eur. Ale 2020 je už na úrovni toho istého. Tu už v príjmoch 
lieta 600 000 eur. Nedaňové príjmy. Ďalších 400 000 eur. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – príjmy školských jedální nie sú, lebo máme dotáciu 1,20 eur na 
dieťa, ktorú už platí štát.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale tu už vidíme aj klesajúce príjmy z prenájmu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – prečo v HPZ klesáme.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – v 2019 roku je tá suma nadhodnotená. Kopírujeme preto skôr rok 
2018 ako 2019. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  v daňových príjmoch fakt vidíte rozdiel. Keď sa bude štátu  
bude dariť, budeme len radi. Granty môžu a nemusia vyjsť. To je len informatívna suma. Keď 
zoberiete bežné príjmy celkom. Tu si zoberte , lebo výber nepredpokladáme taký celkových 
príjmov. V roku 2019 sa nám relatívne ľahko zabezpečovalo nárast platov. VTSML, MsKS 
a na tie povolania, kde je základné vzdelanie. Ale čaká nás ďalšia valorizácia. 
 
JUDr. Pavol Papcun – výber daní, keď bude nižší, bude zle.  
 
Miroslav Čurilla – šli sme opatrne, spadla nám sánka, keď prišla oficiálna prognóza. Vykryla 
nám len navýšenie počtu detí v školách. Je tam rozdiel 130 tisíc.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – sme predpokladali, že prognóza bude podstatne vyššia. O nejakých 
150 tisíc eur, ako reálne vyšla.  
 
Miroslav Čurilla -  čo to je tá hlavná daň. Z časti sme odkázaní na politiku štátu. Ona 
ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Ja som presvedčený, že to nebude to až také zlé. Ale 
ťažko povedať. Keď gigant ako US Steel povie, že ide prvé tri mesiace na 60%. Legislatíva 
a politika štátu je základ.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA–často počúvate o tom, že u nás treba zlacniť cenu práce, t. j. 
dane a odvody. Ale naše dane z majetku nám tvoria len 7%. Máme celkovo na Slovensku 
veľmi málo zaťažený majetok. Inde je viac zaťažený majetok, ako práca. To je to, o čom 
hovoria politici, že treba zaťažiť daň z majetku a nie prácu.  
 
Miroslav Čurilla – oni to už s úsmevom povedia. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  aby samospráva bola tá zlá, aby vykryla povinnosti, ktoré 
štát dá do zákona, aby sme zvyšovali dane cez samosprávu. 10 a 10%. Za dva roky 20% 
zvýšenie platu. Ale nepovie nikto, odkiaľ na to máme zobrať peniaze. 
 
Anna Kravecová  – občan si povie, že keď viac platí, chce služby z mesta. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a malo by to tak byť. 
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JUDr. Pavol Papcun – porovnateľné mestá. Športová infraštruktúra je tu dobrá. Kino, galéria, 
to spapá takú réžiu, že to jednoducho musíme zaplatiť. Nemáme služby príliš rozvetvené? 
Z čoho sa budú platiť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – chvíľku k výdavkom. Keď to porovnám réžiu mesta s inými 
mestami a výdavkami celkom, to je minimum. Je to okolo 11%. Čo spotrebuje samotný 
mestský úrad. Aj tovary a služby musím zarátať do toho. Plus výplaty. Zvyšok je školstvo, 
opatrovateľská služba a mestská polícia. Tu je 200 000 samostatné výdavky na MsP. Ešte 
koordinátori. Aj tak by to vychádzalo na max. 15%, že je réžia úradu z celkových príjmov.  
 
Radoslav Kellner – prečo nám klesol transfer na koordinátorov?  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ešte nevieme čo s nimi bude. Je to predpoklad.  
 
Radoslav Kellner – či vôbec vyprodukujú hodnotu 40 000 eur? Chceme aby robili, ale či sa to 
nedá inak dosiahnuť.  
 
Anna Kravecová – na nich viac treba ako urobia. Oblečenie, obuv, náradie. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický - TSP a Komunitná práca, vysoké spolufinancovanie zo strany mesta. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič –na komisii sme to spomínali. Sú tu súbežne dve formy prác. 
Jedna línia ide cez UPSVAR a jedna línia ide cez mesto. Ak by sa to odkomunikovalo s 
UPSVAR. Je tam veľa ľudí, ktorí sú zamestnaní ako koordinátori. VPP robia na 4 hodinové 
úväzky. A koordinátori robia na 7 hodinové úväzky.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – navrhuje navýšiť príspevok pre TSML o 80 tisíc eur. Zvyšok 
v dôvodovej správe návrhu na uznesenie. 
 
JUDr. Pavol Papcun – 80 tisíc na TSML, odkiaľ? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je tam síce návrh na 80 tisíc eur. Keď sa budú príjmy 
vyvíjať v priebehu roka lepšie ako tu je, ja rád prispejem TSML. Ale v tejto chvíli to nie je 
možné. 
 
Radoslav Kellner – koordinátori by nemohli robiť na dvojsmennej prevádzke? 
 
JUDr. Pavol Papcun – je to na projekt práca. Tam sú podmienky. Ale vytvára sa tu tretia 
štruktúra financovania - sociálny podnik.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – otázka je či to pretransformovať do sociálneho podniku 
a jednu líniu zrušiť. 
 
Radoslav Kellner – 80 tisíc treba na dofinancovanie školstva. Veľa sa o tom hovorí a dlho. 
Nie je už čas zriadiť komisiu, ktorá by riešila optimalizáciu školstva? O západe, ZŠ 
Francisciho sa hovorí, že by sa mohla škola zlúčiť so škôlkou. Ideme proti racionalizácii.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – ešte nejdeme. Treba určiť jednoznačne formu, čo chceme urobiť. 
Myslím si, že na tom pracujeme.  
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Mgr. Ľuboš Kamenický – cieľom reformy by nemalo byť len šetrenie, ale o lepšiu 
efektívnosť. Aby školy fungovali nákladovo efektívne.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – je to komplikovanejšie, ale nie neriešiteľné. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – mali by byť naplánované kroky. Napríklad, čo s tým, keď klesne 
počet žiakov pod 1000, čo s nimi. Tak isto pre MŠ. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ten pokles žiakov sa premietne v dotácii na žiaka.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – koľko žiakov nám pribudlopo zrušení ZŠ Nižné Repaše? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – 42. Z toho išlo 40 žiakov na Kluberta a 2 žiaci na ZŠ G. Haina. Tam 
boli tlaky na opačnú stranu deti stiahnuť. Do Brezovice. Dva krát som tam bol. Dal som im 
ponuku. Drvivá väčšina skončila tu. Finančne sa to prejaví od 1.1.2020. S týmto rizikom sme 
počítali a je to vždy tak.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – mám bratranca, a keď prehlásil deti sem. Úroveň školy je 
neporovnateľná. Keby vedel, aký je to rozdiel, deti by chodili sem od 1.ročníka. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – oni im dokonca autobus ponúkali. My sme im prostredníctvom 
školského úradu ponúkali možnosť to zúradovať.  
 
Radoslav Kellner – ostali len Dravce a Domaňovce. Dlhé Stráže.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Rado, počúvaj prednostu. Nie sú pre nás zaujímavé a tým 
povedal všetko.  
 
Anna Kravecová – ostáva rekonštruovať Francisciho. Jednou ranou dve muchy by sme zabili, 
keby sme škôlku prepracovali do školy. A v existujúcej budove zriadiť domov dôchodcov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – domov dôchodcov je ďalšia nákladová položka mesta. 
Dôchodky sú tak nízke, že nevykryjú náklady. 2021 - 2027 žiadne rekonštrukcie ZŠ, MŠ, jaslí 
nebudú žiadne. Zistila už EÚ, že nám neprimerane klesol počet žiakov. Tí, ktorí stihli, majú 
zrekonštruované. Tí, ktorí nestihli, nestihli. Ale EÚ nebudú už financovať rekonštrukcie ZŠ, 
škôlok a neviem ani o DSS. A počítajte s tým, že spolufinancovanie už bude 70 – 30. Už 
nebude 80, 85 ku 10 a 15% spolufinancovaniu. Čiže na každý projekt bude treba nájsť 30% 
spoluúčasť. Rezervy- jedine, že by štát zvýšil podielové dane a druhá je že by sa nám 
administratívne podarilo znížiť nedoplatky o nevymožiteľné nedoplatky. Na to by sme 
potrebovali list od správcu konkurzných podstát.  
 
Anna Kravecová – ešte sa chcem opýtať na kontrolné dni na námestí. Podchody. V akom to je 
stave.  
 
Miroslav Čurilla – dnes bol kontrolný deň. Projektanti dopracovali oba podchody. Robí sa na 
kanalizácii, infraštruktúre, potom sa uzavrie stavba a až od 10.1. sa bude pokračovať. 
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Anna Kravecová – keď sme boli v Turecku, tak tam boli prekrásne presklenné podlahy. 
Vedeli by sme niečo také spraviť? 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič - potvrdzujem. Niečo fantastické. Bolo vidno pivnice.  
 
Radoslav Kellner – všetko je o peniazoch. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – všetko sa dá, ale keby si vedela koľko to stojí.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – chcem podotknúť jednu vec. 5 koordinátorov. Sú v lokalitách, kde ich 
pošlú. Máme nimi zabezpečené aj upratovanie v budovách. Sú zamestnanci, ktorých 
koordinuje UPSVAR. Sú v úzkej spolupráci z TSML. Sú to tí , ktorí majú povinnosť 32, to je 
8 hodín týždenne. Pán Ing. Faltin ich koordinuje. Nastupujú aj do nemocnice, keď je nápor. 
Sme v spolupráci s týmito ľuďmi. Nefungujú ani chaoticky, ani nezávisle. Aj dnes sa boli 
pýtať, kde majú nastúpiť. Máme tri zmluvy s úradom práce. Tých treba nakumulovať. Ďalší 
sú 4 hodinoví. Dostávame na nich peniaze, na materiálovo technické zabezpečenie. Je ich ale 
čoraz menej a je problém. Sprísnila sa kontrola. Málokedy funguje to, že je tu na aktivačných 
a ide von robiť. Radšej sa odhlasujú z UPSVAR a idú preč pracovať. 
 
Anna Kravecová – ešte sa chcem opýtať na Komunitné. Pôjdu ďalej projekty? Budú ďalej 
pracovať?  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – KC LL, trošku komunikácia viazla, podpísali sme zmluvu 
o kontinuálnom pokračovaní. Dnes prebieha výberové konanie na nových zamestnancov. 
Komunitné pôjde ďalej. Zmluva je podpísaná, dôjde do platnosti. 12 ľudí je tam prihlásených. 
Na tú činnosť s komunitou sú predpísané pomerne tvrdé kritériá.  
 
Anna Kravecová – len nech sú tvrdé kritériá. Lebo mám pocit, že tam chodia ľudia, ktorým sa 
lení aj žiadosť vypísať.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – TSP je predmestie, to je nezávislá vec.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – toho roku v januári sme schvaľovali  štruktúru programového 
rozpočtu. Bude to na MZ? Poprosím aj do materiálov na MZ 19.12.2019 doplniť podrobnú 
štruktúru príjmovej a výdavkovej časti programového rozpočtu.  
 
JUDr. Pavol Papcun - projekt rekonštrukcia osvetlenia? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – v prebytku hospodárenia. Nie je tam, ale ho plánujeme. V apríli sa 
bude schvaľovať záverečný účet mesta. 
 
JUDr. Rusnáčiková – bude predložené i stanovisko kontrolóra. Návrh rozpočtu je v súlade so 
zákonom. Prognóza vývoja je taká, že je rizikové teraz rozpočtovať. 
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UZNESENIE č.9 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 
a 2022. 
T: 21.11.2019                              Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č.10 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na 
roky 2021 a 2022. 
T: 21.11.2019                              Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č.11 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť použitie dlhodobého úveru vo výške 743 957 eur nasledovne: 

 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 183 934 
Križovatka ul. Slavkovská 8 895 
VO Probstnerova cesta 167 000 
Detské ihrisko Pri prameni 10 000 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
cyklochodník 197 143 
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho 34 975 
Rekonštrukcia - spolufinancovanie 7 400 
prechody pre chodcov - Probstnerova cesta 37 200 
 Spolu 743 957 

 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č.12 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliťpoužitie prostriedkov investičného fondu vo výške 142 304 eur 
nasledovne: 
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 Účel Suma 
Projektová dokumentácia 24 638 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 8 000 
Križovatka ul. Slavkovská 26 105 
Vnútrobloky, sídl. Rozvoj 33 152 
Detské ihrisko Pri prameni 6 000 
Rekonštrukcia - spolufinancovanie 4 160 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ  11 154 
Vodozádržné opatrenia 27 991 
NMP 43 1 104 
 Spolu 142 304 

 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č.13 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ čerpanie krátkodobého úveru vo výške 240 541 eur na predfinancovanie 
projektu Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 

5. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby a fyzickej osoby  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č.14 
K bodu: Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy 
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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6. Plán práce MR a MZ na rok 2020 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Primátor mesta bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2020 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: 31.12.2019                                    Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 

7. Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Miňďaš bližšie vysvetlil. 
 
Anna Kravecová – nový systém odpadu. Budú kryté pred bytovkami kontajnery? 
 
Mgr. Branislav Minďaš – bolo schválené vypracovanie koncepcie. Aby zber fungoval, nie len 
v domoch. Je nevyhnutné, aby všetky stojiská boli zastrešené, uzamykateľné.  
 
Anna Kravecová – aj papier, aj plasty? 
 
Mgr. Branislav Minďaš - potrebujeme to riešiť len pre TKO. Separovaný zber nám nevadí, ak 
ho donesie aj niekto druhý. 
 
Radoslav Kellner – zber množstva je spoplatnený. Každý podnikateľ, ktorý má na území 
mesta prevádzku, má mať zmluvu. Ja som zabezpečil nádobu. Ty ma budeš kontrolovať, či 
mám nálepku na nádobe. Ale ja neviem odsledovať, či tých 14 subjektov si spravili vzťah 
s mestom.  
 
Mgr. Branislav Minďaš – každý jeden subjekt na území mesta by mal mať uzatvorenú zmluvu 
s mestom. Ani by nemal mať schválenú prevádzku. A mal by si nahlásiť množstvo. Ty 
zabezpečíš jednu veľkú nádobu, nálepka by mala byť nalepená na zbernej nádobe. Niekto, kto 
dostane sáčok, ten sáčok by mal hádzať do nádoby. Mal by si si spraviť prehľad nájomcov, 
kto má aký interval.  
 
Radoslav Kellner – neviem si predstaviť, že prídu ľudia, a pozrú, či sú tam iba sáčky. 
 
Mgr. Branislav Minďaš – kto má sáčkový systém, mali by tam byť iba sáčky. Adresnosť je 
v tom, aby sme vedeli od koho ten odpad berieme. Každý je zodpovedný za svoj odpad. 
Osobne si myslím, že má u Teba každý vrecia nahlásené.  
 
Anna Kravecová – v bytovom dome bude mať každý kľúč od stojiska? 
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Miroslav Čurilla – áno. Bytovka bude platiť za množstvo, koľko odpadu vyprodukujú. Zastaví 
sa nárast nákladov na komunálnych odpadoch. Toto bude téma každý rok.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poplatky za cintorínske služby. Z čoho vychádzali? My 
máme podstatne nižšie poplatky, ako okolité mestá. Mne sa zdajú nízke.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – aj mne. 
 
Mgr. Branislav Minďaš–tie v cenníku, ktoré sú označené 7, je cena stanovená PSK. Oni 
schvaľujú, či cena stanovená je adekvátna. Poplatky sú za cintorínske služby. Ostatní 
súkromníci majú väčšinou pohrebné služby. To nie je kopanie, to je predaj rakiev a ostatných 
služieb. Vieme ovplyvniť prenájom stánku v kolumbáriu a prenájom hrobového miesta. Na 10 
rokov štandardne. Je to na m2. Štandardný hrob má 4 m2. Najvyššia cena je v BA, potom 
v BB, ostatné všetko je na úrovni od 25 eur vyššie. Od možnosti miest koľko miesta ešte 
majú.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – - nechcem byť nesociálny, ale zdá sa mi to nízke. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – v správe som to konštatovala v prvom polroku. Upraviť VZN to 
vnášanie odpadkov na cintoríny. Je to obrovské množstvo plastov, ktoré zaplatia obyvatelia 
Levoče. 
 
Mgr. Branislav Minďaš – máme reálne náklady na výkop hrobu. Ceny sú porovnateľné 
s okolitými mestami. Kľudne to môžeme preskúmať a navrhnúť nové.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – ľudia chcú chodník, verejné osvetlenie. A tie plasty a odpadky, čo 
tam vnášajú. 
 
Radoslav Kellner – Prešov vyberá podstatne vyšší poplatok pre tých, čo si dajú dopredu 
pripraviť. To sú tisíce. Napriek tomu si to ľudia platia. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – oveľa drahšie je to pre živého. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – teraz schválime tento cenník. Pán riaditeľ porozmýšľajte 
ešte nad tým. 
 
 
UZNESENIE č.16 
K bodu: Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za  4 proti  0 zdr  1 
 
MR odporúča MZ schváliť Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 
1.1.2020. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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8. LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu 
plochy platný od 1.1.2020 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
Miroslav Čurilla - robili sme nové obstarávanie. Slza Poprad odstúpila od zmluvy. Víťazný 
uchádzač stanovil cenu . Nárast o 10%. Podľa pôvodnej informácie je cena dobrá 
a konkurencie schopná.  
 
Anna Kravecová – vo mne vždy sa bije otázka, prečo ideme tak ďaleko po služby, keď máme 
tlačiareň v Levoči.  
 
Miroslav Čurilla – už sa dobila. Lepšie to, čo je doma, oslovili sme miestnych dodávateľov. 
Novým dodávateľom je firma ProfiPrint s. r. o. , pán Kráľovič. Tlačiaren Obzor.  
 
Mgr. Anna Babicová – oslovili sme pána Tejbusa, Královiča a pána Babeja. Vrátila sa nám 
iba ponuka od pána Kráľoviča. 
Anna Kravecová – bol nezmysel sa túlať po iných okresoch. 
 
Mgr. Anna Babicová – cena bola lepšia. Spolupráca bola tiež dobrá. 
 
Anna Kravecová – nedalo by sa vrátiť k menším rozmerom LIM? 
 
Mgr. Anna Babicová – sú teraz väčšie písmená, je prehľadnejšia. 
 
Radoslav Kellner – vieme koľko sme vybrali na reklame? 
 
Mgr. Anna Babicová – v roku 2016 sme vybrali na reklame 4583 eur. To bol štartovací rok. 
Bol slabší. V roku 2017 to bolo 8340 eur, v 2018 suma 8664,60 eur a v roku 2019 to bolo 
6657,95 eur. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – keby vychádzala farebne, bol by to podstatne vyšší náklad? Áno. 
 
 
UZNESENIE č.17 
K bodu: LIMKA –Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu                                               
plochy  platný od 1.2.2020 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť  Cenník nájmu plochy platný od 1.2.2020 v Informačnom 
magazíne mesta Levoča (LIMKA). 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Kučka 
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9. Záver   
 
Primátor mesta Levoča poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť. Upozornil tiež na 
blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 19.12.2019 o 10:00 hod. 
 

 
 


