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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

Z Á P I S N I C A 
č. 11 

 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 21. 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 11. 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.  
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  12 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  14 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Jaroslav Kramarčík, 
Ján Lorko. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  14 proti  0   zdr   2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Mgr. Michal Kašper, Miroslav Čurilla. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA 
   

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám kontrolu plnenia 
uznesení z 9. a 10. zasadnutia MZ. Dňa 19.9.2019 MZ na svojom deviatom zasadnutí prijalo 
celkovo 84 uznesení. Uznesenia číslo 8, 10, 11, 20, 22 a 38 sú v plnení. Ostatné sú splnené. 
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Na desiatom zasadnutí MZ dňa 17.10.2019 sa prijalo celkovo 13 uznesení, uznesenia č. 4, 5, 
6, 12 a 13 sú v plnení, ostatné sú splnené.  
 
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 9 a 10. zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA   
 

3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na predchádzajúcom sedení padol návrh, aby sme hlasovali 
postupne po jednotlivých bodoch a tak aj viedli diskusiu, čiže pôjdeme v tomto režime. 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 1072/4 – záhrada, s výmerou 3 m2 v lok. ul. 
Probstnerova cesta v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 87/2019, 
vyhotoveného dňa 10.10.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 21.10.2019 pod č. G1-338/19 z pozemku parc. č. KN-C 1072/2 – 
záhrada,  s výmerou 179 m2   k. ú. Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 2260 k. ú. Levoča, od Slovenskej republiky, správcu Slovenská správa ciest 
Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328 za kúpnu cenu 15,78 eur/m2, 
určenú Znaleckým posudkom č. 48/2019, vyhotoveným dňa 17.09.2019 Ing. Jánom 
Baculákom, znalcom v odbore stavebníctva. 
T: 31.12.2020        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 6 
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. ul. Gašpara 
Haina v Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1811/5 – zast. pl. s výmerou 63 m2 
pre Ing. Ondreja Kopaničáka, rod. Kopaničák, nar. 13.09.1965 a MUDr. Alenu 
Kopaničákovú, rod. Kubušovú, nar. 18.08.1967, obaja trvale bytom G. Haina 45, Levoča, 
SR, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 14 eur / m2 v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento pozemok mesto 
nepotrebuje na plnenie svojich úloh a vzhľadom na jeho charakter a polohu by nebolo 
efektívne a hospodárne realizovať jeho predaj formou obchodnej verejnej súťaže. 
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 7 
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. ul. Gašpara 
Haina v Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1811/10 – zast. pl. s výmerou 63 
m2 pre Ing. Františka Gallika, rod. Gallik, nar. 01.10.1968 a JUDr. Martinu Gallikovú, 
rod. Voleková, nar. 11.06.1975, obaja trvale bytom G. Haina 1213/44, Levoča, SR, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 14 eur / m2 v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento pozemok mesto nepotrebuje na 
plnenie svojich úloh a vzhľadom na jeho charakter a polohu by nebolo efektívne a hospodárne 
realizovať jeho predaj formou obchodnej verejnej súťaže. 
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 1 
 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Nad tehelňou, k. ú . Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 2848/3 – zast. pl., s výmerou 131 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 33981302-68/2019 (ďalej len „GP č. 68/2019“), 
vyhotoveného dňa 22.10.2019, geodetom Jánom Buríkom, od pozemku parc. č. KN-C 2848/1 
– zast. pl., s výmerou 8 144 m2, pre Štefana Čonku, rod. Čonka, nar. 25.12.1964 a manž. 
Etelu Čonkovú, rod. Čonková, nar. 1.6.1964, obaja trvale bytom Nad tehelňou č. 1669/40, 
Levoča, 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 pozemok je zastavaný drobnými 
stavbami oplotením a prístreškom pre motorové vozidlo vo vlastníctve žiadateľa, ktoré nie sú 
predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti. 
T: 31.5.2021        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  1 proti 3   zdr  13 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Lev. Lúky k. ú . Levoča, a to pozemku 
označeného novým  parc. č. KN-C 3772/62 – zast. pl., s výmerou 283 m2, ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 62/2019 (ďalej len „GP č. 62/2019“), vyhotoveného dňa 
26.9.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom od pozemku parc. č. KN-C 3772/7 – zast. pl., 
s výmerou 481 m2 a pozemku par. Č. KN-C 3772/47 – zast. pl., s výmerou 70 m2, pre 
Vladimíra Čonku, rod. Čonka, nar. 1.1.1973 a manž. Anežku Čonkovú, rod. Čonková, nar. 
20.12.1983, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 55, Levoča, za kúpnu cenu 10 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 – základmi pre rodinný dom 
vo vlastníctve žiadateľa, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti. Kúpna cena 
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bude uhrádzaná v pravidelných mesačných splátkach vo výške 200 eur po dobu 15 mesiacov. 
V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh. 
T: 30.6.2021         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým  parc. č. KN-C 3772/62 – zast. pl., s výmerou 283 m2, ktorý bol oddelený 
na podklade geometrického plánu č. 62/2019 (ďalej len „GP č. 62/2019“), vyhotoveného dňa 
26.9.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 3772/7 – zast. pl., 
s výmerou 481 m2 a pozemku par. č. KN-C 3772/47 – zast. pl., s výmerou 70 m2, pre 
Vladimíra Čonku, rod. Čonka, nar. 1.1.1973 a manž. Anežku Čonkovú, rod. Čonková, nar. 
20.12.1983, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 55, Levoča, za kúpnu cenu 10 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 – základmi pre rodinný dom 
vo vlastníctve žiadateľa, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti.  
T: 30.6.2021         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – k bodu Slavkovská, Hollovci. Odznelo to aj na rade, bol to 
jediný príjazdový kanál kadiaľ mohli prejsť záchranári. Ak by sme to predali, nebolo by to 
možné.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Mestská rada nepodporila predaj. 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  2 proti 2   zdr  13 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Slavkovská – časť parcely č. KN-C 2719 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou cca 67 m2  , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre žiadateľov: 
Stanislava Holló, rod. Holló, nar. 15.11.1959 a Mgr. Júliu Hollovú, rod. Kacejová, nar. 
27.02.1964, obaja trvale bytom J. Francisciho 1723/18, 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: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností: 

a) v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 2706 a domu s. č. 873 na tomto 
pozemku postavenom; b) vo vlastníctve žiadateľky: pozemku parc. č. KN-C 2707/2;  

- žiadatelia prevádzaný pozemok spravujú (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, zimnú 
údržbu); 

- predajom pozemku sa prispeje k zlepšeniu estetickej úrovne pozemku a dodržiavaniu 
hygienických predpisov, nakoľko sa zabráni znečisťovaniu pozemku odpadom a iným. 

Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2019          Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  16 proti 0   zdr  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – parc. č. KN-C 
6687/153 – ostatné plochy, s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu 
č. 66/2019, vyhotoveného dňa 10.09.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča  z pozemku  parc. č. KN-C 6687/1 – ost. 
pl., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Jozefa 
Vanča, rod. Vančo, nar. 08.06.1957 a Gabrielu Vančovú, rod. Kukurovú, nar. 27.11.1958, 
obaja trvale bytom Czauczika 1514/9, 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 stavbami v spoluvlastníctve 
kupujúcich a to: 
- stavebnými úpravami, ktoré sú súčasťou rekreačnej chaty s. č. 2085 – vstup do chaty, 
prestrešenie; 
- časťou drobnej stavby s. č. 2084 využívanej ako prístrešok na posedenie a na uskladnenie 
dreva; 
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. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – parc. č. KN-C 
6687/154 – ostatné plochy, s výmerou 27 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu 
č. 66/2019, vyhotoveného dňa 10.09.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča z pozemku  parc. č. KN-C 6687/1 – ost. 
pl., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Milana 
Jakubeka, rod. Jakubek, nar. 24.04.1982, trvale bytom Športovcov  988/5, 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 prevádzaný pozemok je zastavaný 
stavbou  prestrešenej terasy vo vlastníctve kupujúceho, ktorá je súčasťou stavby vo 
vlastníctve kupujúceho (nezapísanej v katastri nehnuteľností) postavenej ma pozemku parc. č. 
KN-C 6687/120.  
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 pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. 
č. KN-C 3754/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 255 m2, t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Editu Pechovú, rod. Čonkovú, nar. 
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20.06.1959, SR a manž. Stanislava Pechu, rod. Pecha, nar. 26.10.1959, SR, obaja trvale 
bytom Levočské Lúky 1091/34, 054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou rodinného domu v 
spoluvlastníctve kupujúcich (nezapísaného v katastri nehnuteľností)   a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
T: 31.05.2020         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
Anna Kravecová – som to navrhovala, aby to boli sociálne byty. Bude dobre, keď mesto 
ustráži majiteľa, resp. toho kto to odkúpi, aby to bolo buď kultúrne, nákupné, alebo účelovo 
viazané miesto. 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočské Lúky a to: stavby s. č. 1069, (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 
510 m2, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča formou 
obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. – o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže:  
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 40 700 eur a to: 

� stavby:     minimálne  38 955 eur;  
� pozemku: minimálne    1 778 eur; 

b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 
účet mesta; 

c) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať 
v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie 
a sprevádzkovať do piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 

d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie 
objektu; 

e) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur, pre prípad 
porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 

f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných 
nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 

g) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za 
kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 

h) súhlas  navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak 
navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy vyhlasovateľa; 

i) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
� nákres – situácia s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu; 
� doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
� súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle písm. h) týchto podmienok súťaže; 
� výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 
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j) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa ktorý predchádza dňu  konania zasadnutia majetkovej komisie v tom 
ktorom mesiaci; 

k) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – Kultúrny 
dom“ a s poznámkou      „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ 
v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

l) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
m) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
n) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov 

len so súhlasom mesta; 
o) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi 

na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh 
prijatý; 

p) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
q) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
 T: 30.11.2019        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 
01 Levoča, SR, IČO 329 321 k nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 8137/35 – záhrada 
s výmerou 77 m2, nachádzajúceho sa v lok. Ovocinárskej ulice v Levoči, k. ú. Levoča, t. č. 
zapísaného na LV 4588 (k. ú. Levoča) vo veľkosti 2/6 v pomere k celku, pre Mareka 
Balucha, rod. Baluch, nar. 05.06.1976, trvale bytom Sídl. pri prameni 1340/6, 054 01 Levoča, 
SR v súlade s § 9a, ods. 8, písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
(predaj podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo) za kúpnu cenu 
20 eur / m2 v súlade s Článkom 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Levoča v platnom znení. 
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľnosti 
 

Hl. za  5 proti 3   zdr  9 nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - časť parcely č. KN-
C 3758/2 – ost. pl., s výmerou cca 6 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického 
plánu pre p. Irenu Bangovú, rod. Holubovú, nar. 03.06.1964, trvale bytom Levočské Lúky 
1099/43, 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 drevárne   vo vlastníctve kupujúcej, ktorá nie je predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností. Kupujúca zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na 
vlastné náklady. 
T:31.12.2020        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– zámena nehnuteľnosti 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie Zmluvy o budúcej zámennej 
zmluve,  medzi: 
-mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, IČO: 00 329 3210504 01 Levoča (ďalej len 
„Mesto“) ako zamieňajúcim na jednej strane  
a zamieňajúcimi na druhej strane: 
- Alžbeta  Kotradyová, rod. Bartková, nar.: 08.11.1959, trvale bytom Kostolná 276/21, 

Spišské Tomášovce; 
- Helena Matvejová, rod. Bartková, nar.: 21.07.1963, trvale bytom Bijacovce č. 54; 
- Ing. Anna Krigovská, rod. Bartková, nar.: 20.07.1967, trvale bytom Lúčka č. 14,  

Jablonov; 
- Ondrej Bartko, rod. Bartko, nar.: 20.07.1967, trvale bytom: Levočská Dolina 1040/15, 

Levoča; 
- Jozef Bartko, rod. Bartko, nar.: 15.01.1966, trvale bytom:  Levočská Dolina 1032/7, 

Levoča; 
- Peter Bartko, rod. Bartko, nar.: 03.01.1972, trvale bytom Levočská Dolina 1032/7, Levoča; 
(ďalej aj ako „zamieňajúci na druhej strane“) 
za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zámennej zmluve (ďalej len 
„Zmluva“): 
a) na jednej strane zámeny je pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina 

– časť parcely č. KN-C 7197/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 104 m2 , ktorý bude 
oddelený na podklade geometrického plánu z pozemku parc. č. KN-C 7197/3 – zast. pl. 
a nádv., vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 

b) na druhej strane zámeny je pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina 
– parc. č. KN-C 6857/3 – záhrada, s výmerou 104 m2 , v spoluvlastníctve zamieňajúcich na 
druhej strane a to: 
- Alžbety  Kotradyovej, rod. Bartkovej, nar.: 08.11.1959, trvale bytom Kostolná 276/21, 

Spišské Tomášovce – v podiele: 1/14-ina; 
- Heleny Matvejovej, rod. Bartkovej, nar.: 21.07.1963, trvale bytom Bijacovce č. 54 – 

v podiele 1/14-ina; 
- Ing. Anny Krigovskej, rod. Bartkovej, nar.: 20.07.1967, trvale bytom Lúčka č. 14, 

Jablonov – v podiele 1/14-ina; 
- Ondreja Bartko, rod. Bartko, nar.: 20.07.1967, trvale bytom: Levočská Dolina 1040/15, 

Levoča – v podiele 1/14-ina; 
- Jozefa Bartka, rod. Bartko, nar.: 15.01.1966, trvale bytom:  Levočská Dolina 1032/7, 

Levoča – v podiele 3/14-iny; 
- Petra Bartka, rod. Bartko, nar.: 03.01.1972, trvale bytom Levočská Dolina 1032/7, 

Levoča – v podiele ½-ica; 
t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 317 k. ú. Levoča;  

c) Mesto ako zamieňajúci na jednej strane nadobudne vlastníctvo k pozemku parc. č. KN-C 
6857/3  - záhrada, s výmerou 104 m2 ; 

d) zamieňajúci na druhej strane nadobudnú pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočská Dolina – časť parcely č. KN-C 7197/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 104 m2 , 
ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu z pozemku parc. č. KN-C 7197/3 – 
zast. pl. a nádv. a to: 
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- Alžbeta  Kotradyová, rod. Bartková, nar.: 08.11.1959, trvale bytom Kostolná 276/21, 
052 01 Spišské Tomášovce – v podiele: 1/14-ina; 

- Helena Matvejová, rod. Bartková, nar.: 21.07.1963, trvale bytom 053 06 Bijacovce č. 54 
– v podiele 1/14-ina; 

- Ing. Anna Krigovská, rod. Bartková, nar.: 20.07.1967, trvale bytom Lúčka č. 14, 053 03 
Jablonov – v podiele 1/14-ina; 

- Ondrej Bartko, rod. Bartko, nar.: 20.07.1967, trvale bytom: Levočská Dolina 1040/15, 
054 01 Levoča – v podiele 1/14-ina; 

- Jozef Bartko, rod. Bartko, nar.: 15.01.1966, trvale bytom:  Levočská Dolina 1032/7, 054 
01 Levoča – v podiele 3/14-iny; 

- Peter Bartko, rod. Bartko, nar.: 03.01.1972, trvale bytom Levočská Dolina 1032/7, 054 
01 Levoča – v podiele ½-ica; 

e) náklady na vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti parcely č. KN-C 7197/3 
– zast. pl. a nádv., s výmerou cca 104 m2 z pozemku parc. č. KN-C 7197/3 uhradí 
v polovici Mesto a v polovici spoločne a nerozdielne zamieňajúci na druhej strane;   

f) záväzok uzavrieť Zámennú zmluvu až vtedy, ak vo vzťahu k pozemku parc. č KN-C 
6857/3 – záhrada, s výmerou 104 m2 nebude na LV č. 317 k. ú. Levoča zapísaná žiadna 
ťarcha ani iná obmedzujúca poznámka, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva 
k predmetného pozemku a to najneskôr do 30 dní po výmaze všetkých exekučných 
záložných práv a obmedzujúcich poznámok, vzťahujúcich sa k predmetnému pozemku 
z LV;  

g) v prípade rozdielu vo výmere zamieňaných pozemkov: zamieňajúci na druhej strane 
nepožadujú za tento rozdiel finančné vyrovnanie; Mesto ako zamieňajúci na jednej strane 
požaduje finančné vyrovnanie vo výške 20 eur/m2 ; 

h) dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o budúcej zámennej zmluve zanikne Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve č. 19850/2019/OM/1 uzavretá dňa 16.05.2019 medzi Petrom 
Bartkom, rod. Bartkom, nar.: 03.01.1972, trvale bytom:  Levočská Dolina 1032/7, Levoča 
ako budúcim predávajúcim a Mestom, ako budúcim kupujúcim; 

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 tom, že: 
- zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov potrebné pre 

realizáciu  stavby „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline“, 
stavebného objektu: „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“; 

- zamieňajúci na druhej strane sa stanú spoluvlastníkmi pozemku, ktorý bezprostredne 
susedí s nehnuteľnosťami v ich spoluvlastníctve (s domom s. č. 1032 a pozemkom parc. č. 
KN-C 6856) a na ktorom majú zároveň zrealizované schodisko v ich spoluvlastníctve. 

T: 31.01.2020         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - predaj hnuteľného majetku 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj multikanálov typ 4W-42 rozmerov 265x265x1118 mm, formou 
obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. – o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 

a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 25 eur/ks; 
b) platba kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie multikanálov a ich prepravy sám a 

na svoje nebezpečenstvo vzniku škody.   
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d) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa ktorý predchádza dňu  konania zasadnutia majetkovej komisie v tom 
ktorom mesiaci; 

e) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „MULTIKANÁL“ 
a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v 
Levoči alebo poštou na adresu  MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

f) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
g) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
h) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie 

návrhov len so  súhlasom mesta; 
i) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto 

oznámi na  internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na 
ktorom bol návrh prijatý; 

j) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
k) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa 

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností v k. ú. Levoča, a to 
pozemkov parc. č. KN-C 7210 – les. pozemok, s výmerou 618 m2, parc. č. KN-E 2005 – tr. 
tráv. porast, s výmerou 1160 m2, parc. č. KN-E 6679 – tr. tráv. porast, s výmerou 1290 m2 a 
parc. č. KN-E 7190 – zast. pl. (les. cesta), s výmerou 889 m2, v k. ú. Levoča, ktoré sú zapísané 
v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom v Levoči, katastrálnym odborom, na 
liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 1 a na LV č. 4376, v celosti, s celkovou výmerou 
63 730 053 m2, t.j. 6 373,0053 ha, pre nájomcu Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., so sídlom 
Novoveská cesta č. 930/33, Levoča, IČO: 31693377, za nájomné dohodnuté takto:  
za lesné pozemky s výmerou 5 998,6820 ha x   7,12 eur/ha/rok =  42 710,62 eur/rok,  
za ost. plochy s výmerou       6,0403 ha x  18,00 eur/ha/rok =      108,73 eur/rok, 
za tr. tráv porast s výmerou    336,8514 ha x  22,00 eur/ha/rok =   7 410,73 eur/rok,   
za zast. plochy s výmerou       6,6617 ha x  18,00 eur/ha/rok =        119,91 eur/rok, 
za ornú pôdu s výmerou     10,3639 ha x   27,00 eur/ha/rok =        279,83 eur/rok  
za záhrady s výmerou        0,1726 ha x  198,00 eur/ha/rok =          34,18 eur/rok 
 spolu:                                                                          50 664 eur/rok, 
t. j. s celkovou výškou nájmu 50 664 eur/rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť tento nájom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom: 
a) Lesy mesta Levoča, spol.. s r.o. je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Levoča, 
bola založená za účelom obhospodarovania lesného majetku vo vlastníctve mesta Levoča a na 
podklade Nájomnej zmluvy č. 2237/2017/OM/23 zo dňa 28.2.2017 má takýto majetok 
v nájme; 
b) predmet nájmu sa mení z dôvodu, že časť pozemkov bola odpredaná, geometrickým 
plánom boli pozemky oddelené za účelom výstavby rozhľadní a cykloturistického 
chodníka, rozhodnutím sa zmenil druh pozemku, z dôvodu iného využitia ako 
doposiaľ, predmet nájmu sa dopĺňa tým, že pozemky sú v KN v súbore C vedené ako lesné 
pozemky; 
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c) právny alebo iný dôvod vyplývajúci zo Zákona alebo z Nájomnej zmluvy č. 
2237/2017/OM/23 zo dňa 28.2.2017 na zrušenie nájmu nie je.   

Táto zmena v Nájomnej zmluve č. 2237/17/OM/23 zo dňa 28.2.2017 bude upravená formou 
Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2237/17/OM/23 zo dňa 28.2.2017. Ostatné časti 
a dojednania v hore uvedenej nájomnej zmluve sa nemenia.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – rozprával som s majiteľom bytového družstva pánom 
Lisoňom, 60% levočanov žije v bytových domoch. Bolo vyjadrené pozitívne stanovisko. 
V roku 2007 bola podobná snaha mesta. Na princípe, že mesto dá technický projekt, vysúťaží 
sa, len vtedy už plán zanikol. Dnes je cena pre nich prijateľná. Oceňujú to. Už len nastaviť ten 
mechanizmus.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zberné nádoby v bytových domoch sú písmená a) – l). 
Môžeme to an block odhlasovať. 
 
UZNESENIE č. 21 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1348, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
Korund, so sídlom: Pri prameni 1348/8,9,10, 054 01 Levoča, IČO: 42233666. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1326, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„AMETYST 1,2“, so sídlom: Pri prameni 1326/1,2, 054 01 Levoča, IČO: 37936204. 
Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
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T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 205, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia 
zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so 
živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „POD VINICOU 
53,54,55“, so sídlom: Pod vinicou 205/53, 054 01 Levoča, IČO: 37937847. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1373, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„ROZVOJ 14, 15“, so sídlom: ROZVOJ 1373/14, 054 01 Levoča, IČO: 37881981. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1369, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„KREMEŇ“, so sídlom: Pri prameni 1369/19,20,21, 054 01  Levoča, IČO: 37937201. 
Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
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nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 782, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia 
zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so 
živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov FRANCIS 4041, so 
sídlom: Ulica Jána Francisciho 782/41, 054 01  Levoča, IČO: 37797336. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 27 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1377, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
ACHÁT, so sídlom: M. R. Štefánika 8, 054 01  Levoča, IČO: 37936581. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1376, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
BERYL, so sídlom: M. R. Štefánika 6, 054 01  Levoča, IČO: 37936573. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
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ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1105, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
ROSNIČKA, so sídlom: sídl. Rozvoja 1, 054 01  Levoča, IČO: 37785354. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– nájom nehnuteľností 
 

Hl. za  18 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1116, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
„ROZVOJ 27 – 28“, so sídlom: Rozvoj 27,28, 054 01  Levoča, IČO: 37937839. Nájomné 
určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo 
výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa 
nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí 
priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 31 
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 prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1741, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „NA 
HRADE“, so sídlom: Pod vinicou 64/35, 054 01  Levoča, IČO: 37936590. Nájomné určené 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 
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eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva 
uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 32 
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 prenájom pozemkov - časti verejného 
priestranstva v blízkosti jednotlivých bytových domov, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre: 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A1, Jána Francisciho č. 36,37, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A2, Jána Francisciho č. 38,39, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A4, Jána Francisciho č. 42,43, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A5, A6, Jána Francisciho č. 46,47,48, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Agát, Jozefa Czauczika č. 9,10, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Antúria, Jána Francisciho č. 27, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Apatit, Pri prameni č. 25,26,27, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Azalka, Viktora Greschika č. 3, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok B1, Jána Francisciho č. 30,31, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok B2, Jána Francisciho č. 32,33, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 2, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 3, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 4, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 5, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Encián, Jána Francisciho č. 15, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Fialka, Jozefa Czauczika č. 3, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Fikus, Jána Francisciho č. 2, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Gladiola, Jána Francisciho č. 29, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Jazmín, Jána Francisciho č. 20, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome Leknín, Viktora Greschika č. 5 Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome Levočské Lúky č. 7, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome Lipa, Jozefa Czauczika č. 7,8, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome M. R. Štefánika č. 2, Levoča;  
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Mramor, Pri prameni č. 22,23,24, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Muškát, Jána Francisciho č. 14, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Narcis, Jána Francisciho č. 7, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Opál, Pri prameni č. 28,29,30, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Orgován, Jozefa Czauczika č. 6, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Orchidea, Jána Francisciho č. 28, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Petúnia, Jána Francisciho č. 17, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Pivónia, Viktora Greschika č. 3, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Plesnivec, Jána Francisciho č. 21, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Probstnerova cesta č. 5, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Prvosienka, Jána Francisciho č. 24, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome Púpava, Jána Francisciho č. 26, Levoča; 
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Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Rubín, Pri prameni č. 6,7, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Sasanka, Jozefa Czauczika č. 5, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Smaragd, Pri prameni č. 11,12, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Šalvia, Jána Francisciho č. 22, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Športovcov č. 3, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Topás, Pri prameni č. 3,4,5, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Železničný riadok č. 8, Levoča; 
Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Železničný riadok č. 9, Levoča,  
v zastúpení správcom domov Stavebným bytovým podnikom Levoča, so sídlom: Novoveská 
cesta 37, Levoča 054 01, IČO: 00594423. Nájomné určené v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok pre každý 
bytový dom. Nájomné budú Nájomcovia uhrádzať vždy na 10 rokov vopred.  
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
sa nájomné zmluvy uzatvárajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže jednotlivé 
pozemky tvoria priľahlú plochu funkčne spojenú s jednotlivými bytovými domami.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dávam poslanecký návrh k bodu č. 19 nakladanie s majetkom mesta. 
Aby sme tento pozemoki Vančovcom prenajali za 1 euro. Vančovci sa starajú, kosia ho 
upratujú. Sú to ľudia v staršom veku. Bol problém poskytovania zdrav. starostlivosti. Ak by 
mesto v budúcnosti potrebovalo ten pozemok, tak to spracú.  
 
MV -  v rámci zásad hospodárenia mesta 
 
JUDr. Pavol Papcun – musí ísť o dôvod osobitného zreteľa. Ak ho pán poslanec zadefinuje.  
 
DR – a na strane mesta 
 
MD – viselo to 15 dní 
 
MV- nemajú ZŤP aspoň? nie je to s vúlade so zásadami 
 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 

 
Hl. za  4 proti 1   zdr  12 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: 3/5-ou väčšinou 
všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – časť parcely č. 
KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou 29 m2 pre Jozefa Vanča a Gabrielu Vančovú na 
dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 eur/ 29 m2 /rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v tom, že: 

- sa jedná o drobnú stavbu,  drevený prístrešok osadený na 4 drevených hranoloch bez 
pevných základov 

- Vančovci sa vzorne starajú o pozemok, pravidelne ho kosia, v zime udržujú 
- Vančovci ho postavili za účelom ochrany svojho majetku – automobilov 
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- Vančovci sú v staršom veku, v minulosti v zime mali problém s poskytnutím rýchlej 
zdravotnej starostlivosti, nakoľko prístupová cesta v správe technických služieb 
nebola v zime odhrnutá- mali problém s rýchlym odjazdom za lekárom 

- Vančovci sú občania mesta, platia dane 
- Vančovci nemajú problém so zakomponovaním záväzkov do nájomnej zmluvy – 

v prípade, že mesto bude potrebovať pozemok pre vlastné potreby, na vlastné náklady 
odstránia prístrešok a pozemok vrátia do pôvodného stavu. 

T: ihneď         Z:  Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  16 proti 0   zdr  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
Fedorkin jarok – časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou 29 m2 podľa 
geodetického zamerania  vyhotoveného v júli 2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča pre Jozefa Vanča , rod. Vančo, nar. 
08.06.1957 a Gabrielu Vančovú, rod. Kukurovú, nar. 27.11.1958, obaja trvale bytom 
Czauczika 1514/9, 054 01 Levoča, SR, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,24 eur/m2 

/mesiac v súlade s Článkom 22, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Levoča v platnom znení a v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúce 
v tom, že predmetný pozemok je zastavaný stavbou prístrešku pre automobily 
v spoluvlastníctve nájomcov, nezapísanej v katastri nehnuteľností.    
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
 
Anna Kravecová – boli páni z Helske na MR. Dlhodobo chýba zamestnanie levočanov. Oni 
mali byť tými, ktorí splnia plán, predpokladaný do 2018 malo byť 120 ľudí. Viac výskumu 
tam je, ako výroby. Program, plán, ktorí tu mali, keď sa prišli prezentovať, neplnia tak, ako 
treba.  
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  15 proti 0   zdr  2 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej  zmluve č. 23059/2017/OM/249 zo dňa 
12.07.2017, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. Helske, s. r. o., 
Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO 47211253 ako nájomcom, predmetom ktorého je úprava: 

a)  odseku č. 1 článku II. prvá a druha veta „Predmet nájomnej zmluvy“, ktoré sa nahrádzajú 
novým nasledovným znení:  

Článok II. 
Predmet nájomnej zmluvy  

2.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území: Levoča, obec: Levoča, okres: Levoča, zapísaných v katastri nehnuteľnosti, 
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vedených Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, ktoré sú súčasťou 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča – juh a sú určené na priemyselnú výrobu, a to: 

LV 
č.  

Číslo  
Parcely 

Register  
KN 

Celková  
výmera v 
m² 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Druh  
pozemku 

1 4588/83 C 45 1/1 ostatná plocha 
1 4588/84 C 402 1/1 ostatná plocha 
1 4588/86 C 432 1/1 ostatná plocha 
1 4588/88 C 167 1/1 ostatná plocha 
1 4588/89 C 94 1/1 ostatná plocha 
1 4588/96 C 2107 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 
1 4588/97 C 27 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 
1 4588/107 C 61 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 
1 4588/108 C 466 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 
1 4588/110 C 4693 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 
1 4588/91 C 478 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 
1 4588/92 C 4822 1/1 ostatná plocha 
1 4588/95 C 49 1/1 zastavaná plocha a 

nádvorie 

(ďalej len „Pozemky“), z ktorých pozemky 4588/83, 84, 86, 88, 89 vznikli oddelením od 
pozemkov KN-C 4588/63 – ost.pl., KN-C 4588/69 – zast. pl. a KN-E 4603 – orná pôda na 
základe geometrického plánu č. 37/2017, vypracovaného Ing. Jurajom Fabianom – GK 
FABIAN dňa 07.06.2017, pozemok KN-C 4588/96 vznikol oddelením od pozemku KN-C 
4588/83 – ost.pl., pozemok KN-C 4588/97 vznikol oddelením od pozemku KN-C 4588/89 – 
ost.pl. na základe geometrického plánu č. 50/2018, vypracovaného Ing. M. Vargom, PhD. – 
Montana Košice, s. r. o. dňa 21.03.2018, pozemok KN-C 4588/107 vznikol oddelením od 
pozemku KN-C 4588/83 – ost.pl., pozemok KN-C 4588/108 vznikol oddelením od pozemku 
KN-C 4588/89 – ost.pl. na základe geometrického plánu č. 104/2018, vypracovaného Ing. M. 
Vargom, PhD. – Montana Košice, s. r. o. dňa 04.07.2018 a pozemok KN-C 4588/110 vznikol 
oddelením od pozemku KN-C 4588/88 – zast.pl. na základe geometrického plánu č. 
211/2018, vypracovaného Ing. M. Vargom, PhD. – Montana Košice, s. r. o. dňa 21.01.2019.  
Geometrický plán č. 37/2017 tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, Geometrické plány č. 50/2018, 
č. 104/2018 a č. 211/2018 tvoria Prílohy č. 6, č. 7 a č. 8 tejto Zmluvy.  

b) odsekov č. 1 a 2 Článku III. Nájomné a úhrada nákladov spojených s prevádzkou predmetu 
nájmu“, ktoré sa nahrádzajú novými odsekmi v tomto znení:  

 
Článok III. 

Nájomné a úhrada nákladov spojených s prevádzkou predmetu nájmu 

3.1 Cena nájmu za Pozemky uvedené v článku II. bod 2.1 tejto Zmluvy je v súlade 
s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 4 schváleného dňa 13.06.2017 a Uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. ... schváleného dňa 21.11.2019, a je stanovená v súlade 
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s Článkom 22 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča 
v platnom znení. 

3.2 Výška nájomného za Predmet nájmu je nasledovná: 

Predmet nájmu Výška nájmu v EUR 
Pozemky špecifikované v čl. II bod 2.1. 0,60 EUR / 1m² / rok 
SPOLU 8 305,80 EUR / 1 rok 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – Ing. Peter Sedlák požiadal o predaj nehnuteľnosti v tesnej 
blízkosti klasicistického pavilónu v rozmere 1202 m2. Zámer je využitie na podnikateľské 
účely. Listom zo 4.11. nás požiadal o nájom, uviedol aj podmienky, ktoré by nájomná zmluva 
obsahovať mala, z dôvodu ochrany jeho majetku.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - MR dala nesúhlasné stanovisko. Čaká nás celková 
rekonštrukcia hradobného opevnenia. Z požiadavky na prenájom nie je jasné, čo tam hodlá 
urobiť, preto z titulu opatrnosti MR navrhuje, aby sa táto časť nepredávala a ani 
neprenajímala. 
 
Anna Kravecová – ja som chcela poukázať, aby sme sa nestretli s nedorozumením, ako keď 
sa robili terasy na NMP.  
 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

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

MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti v lok. ul. 
Kukučínova, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1072/1 – zast. pl., s výmerou 1 202 
m2, pre Ing. Petra Sedláka, rod. Sedlák, nar. 08.11.1979, trvale bytom Záborské č. 439, 
Petrovany, na dobu neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov, za nájomné vo výške 0,30 
eur/m2/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na 
vlastné náklady pozemok žiadateľ významné zhodnotí tým, že zrealizuje podľa Územného 
plánu mesta výstavbu verejnej zelene a parku s drobnými stavbami ako sú lavičky a altánky 
(ďalej len „zhodnotenie“).  
V prípade ukončenia nájmu nájomca nie je povinný vrátiť predmet nájmu do pôvodného stavu 
a Mesto Levoča sa zaväzuje odkúpiť technické zhodnotenie na predmete nájmu, t.j. zeleň, 
prípadne drobné stavby (lavičky, altánky)   za zostatkovú cenu alebo za cenu určenú 
znaleckým posudkom, vyhotoveným v čase realizácie predaja. 
T: 31.03.2020         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – chcem sa opýtať, prečo zmluvu rušíme, je s tým nejaký zámer? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – táto nájomná zmluva je už pre nás nevýhodná z finančného 
hľadiska. Údržbu a starostlivosť robia aj tak TSML. Máme možnosť jednať ďalej so SAD, ale 
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za iných podmienok. Dvojmesačná výpovedná lehota nám poksytuje priestor na 
vyjednávanie. 
 
Anna Kravecová – treba na raty doriešiť WC na autobusovej stanici.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – údržba WC je súčasťou zmluvy, ktorú ideme rušiť a vieme 
sami, ako to tam funguje. 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  16 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy č. SMM/295/08/152 zo dňa 05.11.2008 v znení 
jej Dodatku č. 1  zo dňa 24.03.2010 uzatvorenej medzi spoločnosťou Slovenská autobusová 
doprava Poprad, a.s., IČO: 36479560, so sídlom Wolkerova 466, 058 49  Poprad ako 
nájomcom a mestom Levoča ako prenajímateľom, a to výpoveďou zo strany prenajímateľa. 
T: 30.11.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – chcem sa opýtať, čo sa dialo od schválenia uznesenia v roku 
2018 až doteraz. Aká komunikácia bola medzi mestom a Helske, prečo sme dospeli do 
takéhoto stavu? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v roku 2018 bola schválená obchodná verejná súťaž. 
Jednanie o uzatvorení investičnej zmluvy. Tie boli pripomienkované. Neboli splnené všetky 
náležitosti v zmysle OVS. Do dnešného dňa nedošlo k podpisu investičnej zmluvy medzi 
mestom a Helske Facility. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. –  má Helske informáciu od nás, o tomto kroku? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Helske v lete šiel list, že rušíme OVS. OVS sa v tejto chvíli 
javí ako najhoršie možné riešenie.  
 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  13 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 63 zo dňa 20.09.2018, ktorým MZ 
vyhodnotilo a prijalo návrh investičnej zmluvy Helske FACILITY, s.r.o., Kukučínova 1, 
Bratislava – mestská časť Nove Mesto, 831 03, IČO: 51 651 262, ako pre mesto Levoča 
najvhodnejší návrh investičnej zmluvy, doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej na nájom 
pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedej priemyselnej zóny 
Levoča - Juh, pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. zasadnutia MZ, konaného dňa 
21.06.2018 a podmienky obchodnej verejnej súťaže, uverejnené vyhlasovateľom (mestom 
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Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v 
mesiaci júl a august 2018. 
T: ihneď         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 64 zo dňa 20.09.2018, ktorým MZ 
schválilo nájom pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedá priemyselná zóna 
Levoča - Juh parc. č. KN-C 4588/98 – ost. pl. s výmerou 13 459 m2 a KN-C 4588/100 – ost. 
pl. s výmerou 4 035 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča pre Helske 
FACILITY, s.r.o., Kukučínova 1, Bratislava – mestská časť Nove Mesto, 831 03, IČO: 51 
651 262, za nájomné vo výške 0,60 Eura za m2 na rok na dobu neurčitú, na účel realizácie 
investičného zámeru skupiny Helske, t. j. umiestnenia a výstavby závodu nájomcu za účelom 
následného prevádzkovania podnikateľskej činnosti nájomcu v zmysle jeho podnikateľského 
zámeru, prezentovaného prenajímateľovi, ako aj v záujme a za účelom vytvorenia 
stanoveného počtu pracovných miest v HPZ v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení. 
T: ihneď         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 65 zo dňa 20.09.2018, ktorým MZ 
schválilo uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou Helske FACILITY, s.r.o., 
Kukučinova 1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03, IČO: 51 651 262 na účel 
realizácie investičného zámeru skupiny Helske, t. j. umiestnenie a výstavby závodu nájomcu 
za účelom následného prevádzkovania podnikateľskej činnosti nájomcu v zmysle jeho 
podnikateľského zámeru, prezentovaného prenajímateľovi, ako aj v záujme a za účelom 
vytvorenia stanoveného počtu pracovných miest v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: ihneď         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 10 zo dňa 25.10.2018, ktorým MZ 
schválilo uzavretie Zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329 321 ako budúcim povinným z 
vecného bremena a spoločnosťou Helske FACILITY, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, 
IČO: 51 651 262 ako budúcim oprávneným z vecného bremena na pozemkoch, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1, vedeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre 
katastrálne územie Levoča, okres Levoča parc. č. KN-C 4588/32; 4588/52; 4588/53; 4588/63; 
4588/86; 4588/87; 4588/92 a na parc. č. KN-C 4588/99; 4588/101; 4588/102; 4588/103; 
4588/104; 4588/105; 4588/106 vzniknutých oddelením od pozemkov KN-C 4588/32 – ostatne 
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plochy a KN-C 4588/53 – zastavane plochy a nádvoria na základe geometrického plánu č. 
83/2018, vypracovaného Ing. M. Vargom PhD. dňa 29.05.2018, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v súvislosti s výstavbou „HELSKE 
PRODUCT PARK“ trpieť na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča: 
- umiestnenie inžinierskych stavieb (účelové komunikácie, chodníky, nekryté parkoviská, 

rozvody plynu, vody, elektriny, tepla, elektronické komunikačne vedenia a kanalizácie), 
stavebných objektov, hrubých terénnych úprav a sadových úprav, výstavba ktorých 
podmieňuje užívania schopnosť výrobných hál a showroomu, postavených na pozemkoch 
parc. č. KN-C 4588/98 a KN-C 4588/100 v k. ú. Levoča; 

� trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na dotknuté pozemky, prechod a 
prejazd oprávneného z vecného bremena cez dotknuté pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebných objektov; 

� zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
z vecného bremena 

na dobu neurčitú, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v 
platnom znení a bezodplatne v súlade s Článkom 16, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča, keďže výstavba „HELSKE PRODUCT PARK“ významným 
spôsobom prispeje k rozvoju mesta Levoča. 
T: ihneď         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 40 zo dňa 21.06.2018, ktorým MZ 
schválilo nájom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – 
Juh, k. ú. Levoča formou obchodnej verejnej súťaže a schválilo podmienky súťaže v súlade s 
ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení. 
T: ihneď         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta 
 

Hl. za  17 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 11 zo dňa 26.04.2018, ktorým MZ 
schválilo poslanecký návrh Anny Kravecovej v tomto znení: „Kultúrny dom Levočské Lúky 
zrekonštruovať na nájomné byty nižšieho štandardu, z dôvodu veľkej koncentrácie 
obyvateľov a málo bytov.“, a to z dôvodu predaja predmetného objektu formou obchodnej 
verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v 
platnom znení. 
T: ihneď         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
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JUDr. Ľubomír Murín – mám pocit, že doktor Cvoliga má už veľa funkcií. Ja by som doktora 
Papcuna navrhoval namiesto doktora Cvoligu. Je poľovník aj člen kancelárie poľovníkov. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ďakujem, ale nechcem byť členom komisie. Myslím, že za poľovníctvo 
a lesníctvo tam máme LML, ktoré sú kompetentní a naslovo vzatí odborníci. 
 
Anna Kravecová – prečo tam nie sú členovia DR LML.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  je tam RNDr. Adamkovič. 
 
Anna Kravecová – no a ostatní? Pán Dunčko. Pán Lorko. 
 
Anna Kravecová – dávam poslanecký návrh, aby do komisie boli zakomponovaní členovia 
dozornej rady pán Ján Lorko a pán Miroslav Dunčko. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – môže byť maximálne 7 členná. 
 
JUDr. Pavol Papcun – to nemá byť stála komisia zriadená MZ. Táto je zriadená ad hoc.Môže 
mať aj 10 členov. 
 
Ján Lorko – myslím si, že jeden člen DR tam absolútne postačuje. Nechcem byť člen komisie. 
 
Anna Kravecová – bolo tu hodnotenie LML a Vy ste odišli. Ako predseda komisie musím tu 
byť a obhajovať prácu. A nie odísť preč. 
 
Miroslav Dunčko – komisia je dobre zvolená. Ja predseda DR som, nemusím byť v tej 
komisii. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  doktor Murín, trváte na svojom poslaneckom návrhu? 
Budete hlasovať. Zvoliť ho môžete, ale donútiť ho nemôžete. Poslanecký návrh pána doktora 
Murína znel vymeniť pána doktora Cvoligu za pána doktora Papcuna. Stretli sme sa s rôznymi 
prípadmi, keď sme sa všetci bili do pŕs, že chceme byť členmi komisií a niektoré nie sú 
schopné ani zasadnúť. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – môžem sa pani HK opýtať, že v prípade, že bude zvolený 
pán dokor Papcun, čo potom s pánom doktorom Cvoligom? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – hlasujeme o poslaneckom návrhu, on keď prejde, ide do 
komisie pán doktor Papcun. Keď nechce, hlasujeme o pôvodnom návrhu. Ešte raz, pôvodný 
návrh je s pánom doktorom Cvoligom. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – môžete hlasovať o mojom odvolaní. 
 
JUDr. Ľubomír Murín -  nie to je o výmene. Čiže, keď sa výmena uskutoční, pôjde tam pán 
doktor Papcun. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – prepánajána páni poslanci majte odvahu stlačiť červené, 
alebo zelené tlačidlo. Nebojte sa toho. 
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Ján Lorko -  ako člen návrhovej komisie. Nesúhlasím, aby sa hlasovalo o takomto uznesení. 
Keď pán doktor Papcun nesúhlasí, tak nemôže sa proti jeho vôli hlasovať o niečom.   
 
Ing. Robert Novotný – pán poslanec má právo navrhnúť, alebo urobiť rošádu. V prípade, že 
by náhodou komisia neplnila účel v tej zostave, môže do budúcna poukázať, ale veď ja som 
navrhoval toto. Má sa o čo oprieť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – teraz ja urobím rošádu aj do návrhovej komisie. Rokovací 
poriadok MZ hovorí o tom, že keď poslanec urobí nejaký návrh a primátor mesta nedá o tom 
hlasovať, nemá právo ďalej viesť MZ. Preto sa pýtam, pýtal som sa aj pani Kravecovej, či je 
to otázka, alebo poslanecký návrh. Preto sa pýtam doktora Murína, či to je sranda, alebo 
poslanecký návrh. Ja keď nedám hlasovať o poslaneckom návrhu, nemám právo, strácam 
právo viesť rokovanie MZ.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – návrhová komisia má predkladať návrhy, nie poslanec.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím všetky poslanecké návrhy, ktoré tu odzneli, 
písomne. 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– Koncepcia rozvoja mestských lesov 
 

Hl. za 5 proti 5   zdr  5 nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje 
výmenu navrhovaného člena komisie pre koncepciu rozvoja mestských lesov na roky 2020 – 
2029, PhDr. Jozefa Cvoligu Mgr. Za JUDr. Pavla Papcuna - poslanca MZ, predsedu 
majetkovej komisie, vedúceho kancelárie obvodnej poľovníckej komory Odôvodnenie: 
odbornosť na značne rozsiahlu problematiku poľovníctva a dlhodobú komplikovanosť pri jej 
aplikácii v praxi v meste Levoča a zároveň pri jej realizácii vlastníkom – obyvateľom mesta 
Levoča, ktorí sú zároveň držiteľom platných poľovných lístkov. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA  
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– Koncepcia rozvoja mestských lesov 
 

Hl. za  4 proti 2   zdr  9 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: v komisii aby 
pracovali aj členovia dozornej rady – Miroslav Dunčko, Ján Lorko. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– Koncepcia rozvoja mestských lesov 
 

Hl. za  18 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vypracovanie Koncepcie rozvoja mestských lesov na roky 2020 – 2029 pre 
oblasti lesné hospodárstvo, poľovníctvo a včelárstvo, rekreácia a šport, ochrana prírody 
a prístupnosť, doprava a bezpečnosť. 
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T: 30.063.2020        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Koncepcia rozvoja mestských lesov 
 

Hl. za  14 proti 0   zdr  4 nehl. 0 
 

 MZ schvaľuje zriadenie Komisie pre Koncepcie rozvoja mestských lesov na roky 2020 – 
2029 pre oblasti lesné hospodárstvo, poľovníctvo a včelárstvo, rekreácia a šport, ochrana 
prírody a prístupnosť, doprava a bezpečnosť v tomto zložení: 

Mgr. Martin Drahomirecký, vedúci odd. majetkového, predseda komisie 
RNDr. Vladimír Adamkovič, poslanec MZ, člen komisie 
Mgr. Anna Babicová, vedúca odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta, člen komisie 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, poslanec MZ, člen komisie 
Ing. Michal Faltin, referent odd. investičnej činnosti, územného plánovania a životného 
prostredia, člen komisie 
Ing. Ján Tancár, riaditeľ spol. Lesy mesta Levoča, s. r. o., člen komisie 
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – návrh uznesenia je pripravený v zmysle memoranda, ktoré 
má mesto uzatvorené s VSD. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – MR dala aké stanovisko, odplatne, či bezodplatne? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – MR súhlasila s uznesením a). V uznesení b) ani o návrhu 
nehlasovala.  
 
UZNESENIE č. 49 
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, Nám. M. Pavla 4/4, 
054 01 Levoča, IČO: 329321 ako budúcim povinným z vecného bremena 
a Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 3659961 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 „Technická infraštruktúra 

Levoča – Levočská Dolina““  na vlastné náklady na pozemky parc. č. KN-E 6919 – orná 
pôda, KN-E 6922/3 – lesný pozemok, KN-E 6888 – orná pôda, KN-C 8731 – ostatná 
plocha a KN-C 8732 – ostatná plocha vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina stavebný objekt SO 04 – NN 
rozvody v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby, vypracovanými 
Projekčnou kanceláriou Prokom Poprad, IČO: 10725083 v januári 2019; 

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

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-E 6919 – orná pôda, t. 
č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča, KN-E 6922/3 
– lesný pozemok a KN-E 6888 – orná pôda, t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 7116,  k. ú. Levoča, a KN-C 8731 – ostatná plocha a KN-C 8732 – ostatná 
plocha, t. č. zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“); 

d) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho 

príslušenstva v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby, vypracovanými 
Projekčnou kanceláriou Prokom Poprad, IČO: 10725083 v januári 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 elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva; 

- 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; 

e) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného 
bremena; 

f) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena bez zbytočného odkladu po 
schválení zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

g) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
h) 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. 50 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 
 

Hl. za  18 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., 
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 1074/17 – zast. pl. vo vlastníctve 
mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Popradská cesta v Levoči 
stavbu s názvom „SO-06.01 Úprava cesty č. I/18“ 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 stavby „SO-
06.01 Úprava cesty č. I/18“ s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho mestu 
v dohodnutej lehote;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok parc. č. KN-C 1074/17 – 
zast. pl. vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Popradská cesta v Levoči,  t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča („slúžiaci 
pozemok“); 
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d) obsahom vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie „SO-06.01 Úprava cesty č. I/18“ 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 „SO-06.01 Úprava cesty č. I/18“; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho 
práv z vecného bremena  podľa  zmluvy; 

e) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa 
schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
g) 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 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dávam poslanecký návrh: bezodplatne zriadiť vecné bremeno. 
Navrhujem nehádzať polená, predchádzajúce vedenie naprojektovalo tento zámer, tak nech to 
realizujú do budúcna, chcú to potom dať do vlastníctva mesta, cestu chcú realizovať až ku 
Slovnaftke. Aby čím skôr boli prístupné tie stavebné pozemky. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja by som bol veľmi rád, keby sa to realizovalo až ku 
Slovnaftke.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – dávam poslanecký návrh bezodplatne. Marí sa mi, že Arprog mal 
niečo podobné bezodplatne.  
 
JUDr. Pavol Papcun - napojenie za Slovnaftkou o to sa usilovalo v minulosti mesto. Je tam 
dosť zložitá investícia. Pokiaľ ide o vysporiadanie pozemkov. Malo to byť napojené na celú 
lokalitu. To je širší rozsah, ako to, čo realizuje AZOR. Lokalita počíta s 500 rodinnými 
domami. Týka sa to len mosta z ulice Ovocinárskej priamo do areálu. Nevedia sa dohodnúť 
s majiteľom komunikácie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nemáme nejakú fotografiu? Koľko je to m2? 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.-  z dlhodobého hľadiska celá tá lokalita by mala byť napojená cez 
pripojovacie pruhy niekde za Slovnaftom. Tento zámer, ktorý robí spoločnosť AZOR je 
v oklieštenej podobe. Najväčší pozemok má rodina Rektorovcov. Nie všetko je tam 
vysporiadané. V obmedzenom formáte tam má vzniknúť niekoľko desiatok domov. Do 
budúcna sa nevylučuje to, že sa bude riešiť pripojovacia cesta. Mala by to byť miestna 
komunikácia. Je to otázka na Vás, či bude. 
 
JUDr. Ľubomír Murín –  nie pán Surovka, už pán Bašista je vlastníkom tej komunikácie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – chcel som Vám to ukázať na mape. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – budú si musieť urobiť vlastné mostné teleso. Voči Arprogu sme 
neriešili vecné bremená, lebo oni kúpili celú lokalitu. 
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Mgr. Martin Drahomirecký - cesta by mala kilometer. Križuje mnohé pozemky v osobnom 
vlastníctve aj s komplikovanou vlastníckou štruktúrou. Preto sme na to nepristúpili. Je to 
otázka času. Územný plán počíta s využitím tejto cesty, aj ako prístup na Mariánsku horu. 
Nemali by autá schádzať do Levoče a po celom Regrunde ísť, ale priamo tadiaľto. 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kruháč na vrchole kopca za Mariánskou. To ale nie je 
projekt AZORU.  
 
JUDr. Ľubomír Murín -  môj osobný  názor že levočania si zaslúžia, veď dotiahnime jednu 
vec, dajme im možnosť to realizovať, nech ľudia v Levoči začnú stavať rodinné domy. IBV 
vznikajú v okolitch obciach, Levočania nám odchádzajú. Mesto chystá vlastnú IBV. Je tu 
odhováranie, nech nekupujú plantáže, ale mestskú IBV. Príde mi to nelogické.  
 
Anna Kravecová – mne sa zdá, že AZOR stagnuje tak, ako Helske. Veď medzičasom je 
Ruskinovská cesta, už sa Krupný jarok pripravuje. Vystavené sú domy, kde Arprog stavia. 
A toto ani peniaze od nich nemáme, ani pozemky sa nepredávajú, ani ľudia o nich nevedia. 
Urobme nejaký výstup z tejto spoločnosti. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nedá mi to. Musím uviesť jednu vec na pravú mieru. 
Spoločnosť AZOR ponúka pozemky na IBV. Nie je to tak, že neponúka. Môžeme si kliknúť 
na internet a nájsť si ich celý projekt. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – máme čísla, aký príjem by to mohlo priniesť? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – závisí to od rozsahu. Neviem zámer, či to má byť obojsmerný 
most s chodníkom, či nejaká lávka. Výmera bude určená geometrickým plánom. Keď to bude 
200 – 300 m2 pri 15 eurách za m2. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  záber verejného priestranstva sa aj tak premietne do ceny 
pozemkov. Keď o tom hovoríme biznisovo. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič –  v rámci iných našich projektov sa snažíme ľudí naháňať platiť 
za pozemky, ktoré reálne užívajú. Nemáme ako zabezpečiť dohľad, aby sme mali kontrolu 
nad cenou tej nehnuteľnosti. Či to zohľadnia v cene, že sme im to vecné bremeno poskytli. Ak 
chýbajú peniaze v kase, tak potom predávajme. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v auguste 2020 bude musieť AZOR povedať, čo ďalej a ako 
ďalej. Vtedy sa všetci dozvieme, či idú ďalej. 
 
Ing. Robert Novotný – vieš o tom Maťo, že Brinckovci vlastnia nejaký pás a uvažujú o tom, 
že by si sprístupnili nad Cintorínom prístup na Ovocinársku? Ja som pre nich riešil štúdiu 
a nahováral som ich nech nejdú len do konceptov rodinných domov, ale nejaký systém 
kondomínií s určitou občianskou vybavenosťou. Mohli sme prerokovať s AZOROM aj tento 
typ výstavby. Choďte sa opýtať primátora do Spišského Podhradia, ako to urobil, že predáva 
pozemky za cenu 16.-eur m2.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – doktor Cvoliga, faktická poznámka na doktora 
Adamkoviča? 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – skôr na doktora Murína. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – rokovací poriadok to neumožňuje, ale záleží už na Vás, ako 
ho budete dodržiavať.  
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – je tu web stránka www.plantaze.sk. Máte presne reakciu, koľko 
pozemkov je predaných, rezervovaných a pod. Cena. Trefne sa spravila cenová ponuka v IBV 
Strelnica. Pri AZORE vychádzala suma veľmi vysoká 89 eur + dph. Neviem si predstaviť, 
akým spôsobom dokáže mesto zabezpečiť lacnejšiu IBV. Buď to zatiahne mesto, 
z podielových daní, že to bude lacnajšie, alebo poskladáme sa na to všetci, že to bude 
lacnejšie. Lebo takto cena vychádza vysoká, s dph. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  reakcia na pána Adamkoviča. Ide o súkromnú IBV. Všetky peniaze si 
AZOR premieta do výslednej ceny pozemkov. AZOR bude zvažovať, či vôbec nejaké 
pozemky do správy mesta vráti. A ak, tak to bude za finančné plnenie, ktorým by sa na 
koncovke dokázala znížiť cena pozemkov. Ak to, že schválime vecné bremeno bezodplatne, 
sa nikam nepremietne, nemá to efekt. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – súhlasím s Vladovým názorom. Hlasovali sme o AZORE o 
plantáži. Nebolo to také jednoznačné. Už vtedy som hlasoval proti. Mal som pochybnosti 
o takej spoločnosti. Nádejám sa veriť, že v auguste 2020 sa nielen že rozhodne o tom, čo bude 
ďalej AZOR robiť, myslím si, že už by tam mali byť domy postavené za ten čas. Ja nie som 
proti AZORU, ako takému. Ja som proti niekomu, kto má zmluvu a má tam stavať. Máme 
s tým problém, lebo občania nemôžu tam stavať.  
 
Ján Lorko – predstava bola, pri tom hlasovaní, že občania majú predstavy o cene v sume 35 
eur. Už sme im vyšli v ústrety. Až až. Za veľmi prijateľných podmienok dostali možnosť 
vybudovať IBV. Niekde sa to zastavilo, ale nie je to na strane mesta. Skôr by sme ich mali 
dotlačiť, aby už stavali.  
 
Miroslav Čurilla – pán Murín povedal aj veci, ktoré ma prekvapili. Toto nie je verejný 
záujem. Toto je záujem súkromnej spoločnosti. Odpredali sme pozemok a peniaze zaň sme 
ešte nedostali. Pán primátor preto spomína ten august. AZOR by si mal v rámci našej zmluvy, 
splniť záväzok a stavať. Cena bola korektná, vytvárali sme priestor, aby stavali. Dokonca to 
bolo v jednom čase, ako prišiel aj Arprog s IBV Pri Strelnici. Kde už je aj infraštruktúra 
postavená. Zarazilo ma, že odhovárame niekoho. IBV Krupný jarok je naša zákonná 
povinnosť, vytvoriť podmienky pre rozvoj a stabilizáciu mladých ľudí. Na jednej strane 
poukazujete, že mladí odchádzajú do okolitých obcí. Preto sme chceli zobrať zodpovednosť 
do svojich rúk. Aby sme aj my ako mesto trochu s vecami pohli. Chceme realizovať vlastnú 
IBV. Vôbec to nasúvisí s tým, že AZOR stavia. Len sme chceli vstúpiť do toho, aj čo sa týka 
ceny, lebo hlavný dôvod prečo odchádzajú je cena pozemkov. Chceme vybudovať kvalitnú 
IBV a vytvoriť priestor pre stabilizáciu mladých rodín. Nie je pravda, že niekoho 
odhovárame. To bude úspech náš všetkých, ak sa toto podarí. Vzhľadom na príjmy mladých 
ľudí sú tieto ceny neadekvátne. Ešte cenu nevieme definovať, ale robíme všetko preto, aby 
ceny boli konkurencie schopné. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – musím na Vás reagovať. Tiež v minulosti ste na mňa útočil, že som 
útočný. Vy ma obviníte, že je to primitívne, keď tu niečo sprostredkovane odprezentujem. Je 
pravda, že Vy ste predali pozemok. Ja som nebol vtedy v MZ. Druhá vec, ideme čakať na 
Godota. V roku 2020. Pýtam sa, v kúpnej zmluve s AZOROM sú vedľajšie dojednania? Právo 
na odstúpenie, alebo právo spätnej kúpy? Predpokladám, že nie, lebo pravidelne v minulosti 
sa takéto zmluvy tu podpisovali. Osobne poznám pána Zoričáka. Po celom Slovensku má 
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referencie. Je to človek, nie schránková firma. Je to seriózny pán. Prečo ste v čase, keď bol 
vlastníkom pán Surovka, nerokovali o tom. Prečo ste v čase, keď sa vykupovali pozemky, 
nerokovali s ním? Pán doktor Cvoliga spomínal, že 6 ľudia už tam kúpili pozemky. Tam ide 
cesta na plantáž. Tam ide cesta. Prečo sa má súbežne vedľa stavať most a nejaká značná 
investícia. 6 ľudia už tam kúpili pozemky, tak nie je verejný záujem pre našich občanov im 
tam vybudovať siete? Ako sa tam majú dostať, keď pán Surovka ich tam nepustí? Kadiaľ tam 
majú prísť, vrtuľníkom? Správne ste povedal, Vy ste to predali, nie my. 
 
JUDr. Pavol Papcun – na pána Čurillu. Ja vítam, že IBV na Krupnom jarku sa rozbehla. Ak sa 
podarí postaviť konkurenčný projekt, vyvolá to tlak na ceny pozemkov. Ak by sa to, že my 
AZORU niečo dáme zadarmo, prejavilo v konečnej cene pozemkov, budiž. Na rozdiel od 
VSD, s ktorou máme podpísané memorandum, s AZOR-om také niečo podpísané nemáme. 
V kúpnej zmluve so spoločnosťou AZOR máme, že ak do augusta 2020 nezaplatia za celú 
IBV kúpnu cenu, pozemky sa vrátia do vlastníctva mesta. Práve preto je ten august tak 
významný. Ak zaplatia kúpnu cenu, budú si tam ďalej stavať. Kúpna cena bola 10 eur za m2. 
Znaleckým posudkom stanovená. Prístupová cesta. AZOR nemal záujem o prístupovú cestu 
pána Surovku, pretože sa s ním nevedela dohodnúť. AZOR si naprojektoval vlastné 
prístupové cesty. Dokonca sme tu nie raz sedeli. Toto je nápad spoločnosti AZOR, ktorá sa 
rozhodla, že ide stavať tento most a rozhodla sa, že nejde využiť verejnú komunikáciu. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – iniciatíva mesta by mala byť budovať pozemky. Budovať, aby 
mali mladí ľudia kde stavať a za rozumnú cenu. Nebol to úrok na AZOR a podobne. Keď sa 
bavíme 20 minút o takejto téme, AZOR mal návrh na bezodplatné vecné bremeno?   
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  ja si tiež pamätám, keď sa predávali tie pozemky. Bol som 
tiež poslancom MZ. Jedna z mojich otázok bola prečo jedným za 10 a nie za 20. Myslím si, že 
to bola veľmi veľkorysá ponuka zo strany MZ voči AZORU v tej dobe. Konateľ spoločnosti 
bol na jednaní u mňa, kde prezentoval, ako to bude vyzerať. Nežiadal ani mňa, ako primátora 
mesta, že chce bezplatné vecné bremeno. Ad 2, nebudem zasahovať, je to súkromná 
spoločnosť. Ja sa budem starať o našu IBV. Urobíme všetko preto, aby sa tam v 2020 začali 
predávať čiastočne zasieťované pozemky. 
 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– Zriadenie vecného bremena 
 

Hl. za 3 proti 6   zdr  9 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje v  
súvislosti so stavbou „IBV Plantáže Levoča“ uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena: 

a) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 

Odôvodnenie: Zrealizovanie stavby –prístupovej cesty a mostného telesa je vo verejnom 
záujme, nakoľko vybudovanie „IBV Plantáže Levoča“ výrazne prispeje k rozvoju mesta 
a kvalite života jeho obyvateľov. 6 predaných pozemkov. Neexistencia mestskej prístupovej 
komunikácie. V budúcnosti možnosť prevodu takejto prístupovej komunikácie na mesto 
Levoča. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA  
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UZNESENIE č. 52 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zriadenie vecného bremena 
 

Hl. za  15 proti 0   zdr  3 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „IBV Plantáže Levoča“ 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. AZOR, s. r. o., 
Scherffelova 38, Poprad, SR, IČO: 31678769 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 „IBV Plantáže Levoča“ na 

vlastné náklady na pozemkoch  parc. č. KN-C 7218/2 - zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 
7219/4 - zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 8163/27 - ostatná plocha, KN-C 8163/68 - 
zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 8163/69 - zastavaná plocha a nádvorie, KN-C 8163/70 
- zastavaná plocha a nádvorie a KN-C 8163/71- zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve 
mesta Levoča, nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Ovocinárskej ulice 
v Levoči (ďalej len „slúžiace pozemky“) tieto stavebné objekty v súlade s projektovou 
dokumentáciou a situáciou stavby: SO 01 – Miestne komunikácie; SO 01a – Mostné 
teleso; SO 02 – Splašková kanalizácia, SO 03 – Verejný vodovod a uloženie posilňovacej 
stanice pitnej vody ČSPV a akumulačnej nádrže, SO 04 – Dažďová kanalizácia a uloženie 
ORL a výustného objektu, SO 05 – Verejná elektrická sieť NN, SO 06 – Verejné 
osvetlenie a SO 12 – Optické telekomunikačné rozvody; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie všetkých 
stavebných objektov podľa bodu a) s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho 
mestu v dohodnutej lehote;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú slúžiace pozemky podľa bodu 
a),  t. č. zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča; 

d) obsahom vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie stavebných objektov podľa bodu a) 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 stavebných objektov podľa bodu a); 

- 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; 

e) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo 
dňa schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
g) 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 
 
Ing. Róbert Novotný – chcel by som privítať pána Štramu. Ktorý nám tento návrh doručil. 
Chcel si ho spoznať. Keď nám návrh doručil, si ho nezaradil. Keď čítam stanovisko oddelenia 
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majetkového, chcem sa opýtať. Je to konzultované s právnikmi, keď oddelenie majetku 
vyjadrí súhlas/ nesúhlas? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – tento konkrétny bod sme nekonzultovali. 
 
Ing. Róbert Novotný – na jednej strane vyjadrujem obdiv. Sa nudíš. Asi by si sa mal obrátiť 
na 5 proti 5. Alebo lúštenie sudoku. Nás takýto Tvoj návrh obťažuje. My máme uzavretú 
zmluvu s našou dcérskou spoločnosťou. Chcem sa opýtať, pani Hlavnej kontrolórky. 
Vyplývajú nám z vypovedania tejto zmluvy nejaké pokuty? Veď to nie je kráľovská rodina, 
alebo kráľovské poľovné združenie. Aby sme mohli odignorovať trojnásobnú ponuku oproti 
našej dcérskej spoločnosti LML. Dal som si domácu úlohu. Pozbieral som 10 výročných 
správ našej dcérskej spoločnosti. Vypočítal som priemerný príjem za dobu 9 rokov, boli roky, 
keď sme boli v mínuse. Ale priemer príjmov vrátane nájmu okolo 7300 - 7400 eur ročne. Za 
posledných 10 rokov. Pán Štrama doručil ponuku, ktorá 3 násobne prevyšuje príjmy, ktoré 
máme zo súčasnej zmluvy. 24 000 eur. Ale mesto Levoča nepotrebuje príjmy. Pán doktor 
Cvoliga povedal, že aj 50 000 môžeme dvihnúť od LML. Zrejme Vy viete niečo, čo ja 
neviem. Skúste nám to nejako objasniť, ale nevadí. Ďakujeme za také ponuky, ale vidíš, 
prepáč, ale Tvoja ponuka nás vyrušuje. Toto nám tu nezapadá. Že 38 levočanov tam bude 
poľovať. No a čo? Kde bude pán Tancar s 5 polesnými kšeftovať s cigánmi s drevom? Kde 
bude naháňať potom body. Tie peniaze, ktoré by do mesta by mohli byť využité v športe, 
v kultúre a hlavne by vniesli poriadok. Pretože mám v rukách dokumen od pána Tancara. To 
čo my nazývame poriadkom, nevykazuje táto tabuľka. Pri niektorých hosťoch sú uvedené 0 
sumy. Bolo by dobré, aby aj pani Hlavná kontrolórka sa k tomu vyjadrila. Bol tu aj NKÚ 
a nenašli nič. Ja tu vidím v tejto tabuľke, že tu nebolo zaplatené za krásne kusy jeleňov. 
Podpísané pánom Tancárom.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  pán Štrama, chcete slovo?  
 
Pán Štrama – ďakujem, ja budem počúvať ďalej. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  toto som už počul pred pol rokom na MZ, čiže poďme 
k Vám. 
 
Pán Štrama – ak môžem povedať. Sú tu poľovníci, ktorí sú členmi poľovného zruženia 25 
rokov atď. Nie toho, ktoré je teraz v meste Levoča. Poľovníci, ktorí doteraz neodstali 
možnosť sa dostať do poľovného zrduženia , aby 38 ľudí mohli poľovať. Ak ľudia, ktorí majú 
predsavzatie, že budú chrániť a starať sa o zver. Odbremeníme LML, budeme stavať posedy 
a kŕmiť zver, sú to veci, ktoré LML majú uberať z kasičky peniaze. O to by sme sa vedeli 
postarať aj my. Som členom poľovného združenia 25 rokov. Ani som len nedostal odpoveď 
na žiadosť o prijatie do PZ. Už som dosť starý na to, a sú tu aj mladí, ktorí končia skúšky 
a chcú poľovať. Mohlo by sa to konečne zmeniť.  
 
JUDr. Ľubomír Murín - §9 zákona o majetku obcí. V §7 orgány obce a organizácie sú 
povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech majetku obce a jej občanov. Vysvetlím. 
Máme tu PZ. Máme tu LML. Nemyslím teraz len pána riaditeľa. Mali sme predchádzajúce 
i terajšie vedenia. Už v minulosti sme poukazovali na tie bezplatné poplatkové odstrely. 
V mestských lesoch poľovali cudzinci. Pán primátor ste spomínal mená. V režijnom revíri 
poľovali cudzinci a zadarmo. Tu v združení, v stanovách je, že to môžu len Levočania. 
A núkajú 24 000 eur. Práve preto by som sa aj pani Hlavnej kontrolórky opýtal, či nie je 
povinnosťou mesta takúto ponuku prijať. Aj návrh toho uznesenia. Mám aj odpis zápisnice, 



33 
 

môžem citovať. Máme kráľovské mesto. Obrovské bohatstvo hektárov lesa. Mesto Levoča je 
98,54% vlastníkom. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  to je úspech. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – to áno. Nemá každé mesto takýto status. Skúsme preto nájsť niečo 
v rámci koncepcie rozvoja lesov, aby každý Levočan, ktorý je držiteľom poľovného lístka si 
mohol zapoľovať. Nebudeme mať cudzincov. Ktorí nič neplatia. Ale budeme mať Levočanov, 
ktorí chcú platiť. Taký úzus sa tu prijal, že elitné rodiny tu majú výsostné právo aj v združení 
poľovať. Aj v režijnom revíri. Niektoré rodiny tu majú 3 – 4 členov. A tu máme čakateľa, 
ktorý 25 rokov nemôže ísť na poľovačku do lesa. A chce za to ešte aj zaplatiť. Danka sa 
pýtam, či to nie je psou povinnosťou takúto ponuku prijať. Či to nie je porušovanie povinnosti 
pri správe cudzieho majetku, nakoľko tu máme ponuku Levočanov a podstatne vyššiu. 
 
Ing. Róbert Novotný – nám tu dnes prebieha radio silence. Aby sme to pekne rýchlo ukončili, 
odhlasovali a šli ďalej. A ja pokračujem ďalej čo pán poslanec rozprával o správe cudzieho 
majetku. Som presvedčený, že stanovisko odboru majetku, nie je to správne. Ale nebudem to 
komentovať. Asi je to skôr stanovisko nadriadených. Jedná sa o to, že čo sa týka tejto ponuky, 
primátor môže delegovať jednu osobu. To je málo. Pán bývalý predseda, pán Lorko, dvaja 
Tvoji bratranci by radi vstúpili do tohto zruženia. Mal by si priamy prístup, ak by sa niečo 
porušovalo. Nemáš záujem? Nevadí. Ty teraz aj rodinu dáš bokom, a budeš sa riadiť právnym 
stanoviskom nášho odboru majetku.  
 
JUDr. Ľubomír Murín –  ešte by som poprosil stanovisko riaditeľa LML, je prítomný. 
 
Ing. Robert Novotný - právnikov všeobecne delím na yes man a no man. Yes meni sú 
delegovaní do súkromnej sféry, aby hľadali riešenia. No mani hľadajú riešenia ako sa to nedá. 
Sú situovaní do verejno štátnej sféry. Ak by som sa obrátil ja na našu externú právnu firmu. 
Aby k tomuto zaujala stanovisko, že či platná zmluva je vypovedateľná. Aby si Ty pán 
primátor povedal svojej pravej ruke, prosím Ťa podpíš to, lebo je to výhodná ponuka pre 
mesto. Mali by ste povedať áno. Ale keďže držím tu zoznam poľovných hostí, tak ma napadá 
že nie bývalá relácia „Spieva celá rodina“ ale Poľuje celá firma. Mená nepoužijem, lebo by 
vyšli na povrch ďalšie obchodné tajomstvá a pán zástupca primátora by zase vyskočil. 
Nebudem menovať. Nie je potrebné takéto stanovisko, pokiaľ by ste ho aj externá firma dala, 
pretože mali by ste sa k tomu vyjadriť, sú to príjmy, nemali by ste to ignorovať. Evka čo by si 
urobila s takým množstvom peňazí, keby prišli do kultúry? Jaro, čo by si dal, keby si mal 
14 000 navyše. 10 rokov, alebo 15 rokov. Navyše. Pán Kamenický- máme také množstvo 
peňazí? Z podielových daní? Máme také vyhliadky optimistické? Môžeme ignorovať takúto 
ponuku? Môžeme. Lebo my sme Levoča. Jedná sa o to, že v poriadku, nehlásite sa nikto do 
diskusie. Rešpektujem to. Vás potom chcem pripraviť, že viem, akým spôsobom bude 
prebiehať hlasovanie. Viem, že tu máme niekto manželku, otca, dcéru, syna. V poriadku. 
Budete hlasovať zrejme proti dobrej ponuke. Ale nevadí. Že Evka? Do kultúry netreba. Ale 
pán manžel má dobrú zmluvu uzatvorenú s pánom Tancarom. Taký paušálik. Ja viem, aj 
niekto iný by to mohol robiť. Alebo myslíš, že by pán Tancar potom obnovil, keby si 
zahlasovala za? Asi nie. Pán poslanec Adamkovič, objednal by si Ťa, ku skrášleniu výročnej 
správy, aby si mu s videom natočil na nástenku, ako spravuje naše lesy? Asi by to neurobil, 
že? Alebo Jano, kupoval by si gumičky do automobilov cez Autocad? Nevadí, páči sa mi,  akí 
ste súdržní. Ani bu ani mu. Neostáva nič iné, iba otázky a odpovede, ktoré budem mať na pani 
hlavnú kontrolórku, ktorá bude musieť odpovedať na to, na ten list podpísaný pánom 
Tancarom, ktorý za svoj úlovok nezaplatil. Pán Štrama nedostal možnosť ani zastreliť prašivú 
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líšku. Lebo nemal záujem niekto zo susedného revíru s Tebou ísť na poľovačku. Ale môžeš 
vieš čo? Môžeš si zaplatiť lístok na poľovnícky ples. Súkromnú zálezitosť. A budeš sa tam 
pozerať na jednu vec. Ako pán Tancár daruje dvoch jeleňov do tomboly súkromnej 
spoločnosti, súkromnému poľovníckemu združeniu. Daruje z našich lesov dvoch jeleňov. Ale 
toto Vy voláte všetci poriadok. Toto čo navrhuje pán Štrama, tam by mohol ísť poľovať aj 
Tvoj švagor. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – ďakujem za slovo. Bu. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – nebudem sa vyjadrovať naračne. Vecne. Nie som vešticou, ktorá 
veští z kryštáľovej gule. Nie som odborníkom na zákon o poľovníctve, ako niektorí poslanci. 
Poďme k meritu veci. Čítam z dôvodovej správy k tomuto uzneseniu. Mesto Levoča v roku 
2013 uzavrelo zmluvu o užívaní poľovného revíru s LML. Firma má zriadené orgány 
v zmysle obchodného zákonníka. Dozornú radu a predstavenstvo. Riadne si plní povinnosti a 
záväzky z tejto zmluvy. Príjmy z poľovníckej činnosti sú predmetom zdanenia. Firma platí 
nájomné.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  čítali ste dôvodovú správu? Pani Hlavná kontrolórka nie je 
diskutujúci. Bola vyzvaná, aby podala vysvetlenie.  
 
Mgr. Eva Chalupecká – ďakujem. Keď sme tu pri yes man a no man, chcem povedať, že pri 
stand upoch sa stojí. 
 
Ing. Robert Novotný – si prelomila radio silence. Vedela by si si predstaviť do kultúry, čo 
s tými peniazmi. 
 
Mgr. Eva Chalupecká – Robo mi nepredkladaj veci, že čo mám ja robiť. Ja som svojprávny 
človek. Ja sa viem rozhodovať sama. Kto Tebe hovorí, že čo máš robiť? 
 
JUDr. Ľubomír Murín – prijali sme návrh na Hlavnú kontrolórku, aby predkladala stanoviská 
v písomnej forme. Poprosil by som písomnú správu. Aj čo sa týka tejto ponuky, aj čo sa týka 
účtovníctva.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – na to v zmysle štatútu nie som splnomocnená. Táto obchodná 
spoločnosť má ustanovenú dozornú radu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – tak terajšia dozorná rada to môže kontrolovať. Ako to vlastne bolo. 
Pán riaditeľ zastáva názor, že ten režijný revír je vždy nejakým spôsobom lepší. Mohli by tam 
byť pomerným spôsobom uspokojení všetci Levočania? Začalo to kráľovským jeleňom od 
Murína. Potom že Murín chodí ponúkať revír po Bratislave. Potom tuším, že idem združenie 
robiť. Nič. Najvyšší predstavitelia sú pán primátor bývalí spolustranníci. Danka, keby som 
zareagoval na to. V 2013 určite bolo prijaté podobné uznesenie, ako je teraz predkladané. Pán 
primátor, Ty nemáš kompetenciu rozhodnúť o tom, kto bude poľovať. Na to sme tu, volení 
zástupcovia ľudu, kto o tom má rozhodnúť. Lebo jedná sa o sumu 24 000 euro. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  neporušil som žiadny zákon. Pre médiá teraz mám 
vyjadrenie. MZ o niečom rozhodlo. Niekoho poverilo. Ten štatutár som bol ja. Nemáme 
Český model komunálnych volieb. Máme slovenský model komunálnych volieb. Kde 
primátor aj poslanci sú priamo volení občanmi tohto mesta. Vychádzajme z toho, že 
poverenie na podpísanie od MZ v roku 2013 som mal, a je to plne v súlade so zákonom.  



35 
 

 
JUDr. Ľubomír Murín – hovorím o 2013 roku.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  diskusia skončila. Hlasujeme. Zmluva je platná na 15 
rokov. Čo bude o 15 rokov, ani ja neviem povedať. 
 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Prenájom poľovného revíru 
 

Hl. za  3 proti 0   zdr  14 nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov poverenie primátora mesta Ing. 
Miroslava Vilkovského alebo ním povereného zástupcu, aby sa zúčastnil na zhromaždení 

vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru pod názvom „Levoča“, vytvoreného na 
základe Rozhodnutia, ktoré vydal Obvodný Lesný úrad v Kežmarku pod č. j. 286-004/2004-
Du a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2004 a Rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad 
v Poprade, Pozemkový a lesný odbor pod č. OÚ-PP-PLO-2016/014640-005-ŠŠdo a ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2016,  aby v súlade s ustanovením § 5 v spojení s § 13 
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, hlasoval za rozhodnutie o postúpení práva užívania Poľovného revíru s názvom 

„Levoča“, vytvoreného na základe Rozhodnutia, ktoré vydal Obvodný Lesný úrad 
v Kežmarku pod č. j. 286-004/2004-Du, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2004 a 
Rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad v Poprade, Pozemkový a lesný odbor pod č. OÚ-PP-
PLO-2016/014640-005-ŠŠdo, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2016 a do ktorého 
patria pozemky o celkovej výmere 3 829,71 ha, ktoré sú zapísané na LV 7116 na mesto 
Levoča, v lok. bývalého VO „Javorina“ k. ú. Levoča, pre Poľovné združenie Levočských 

poľovníkov,  za týchto  podmienok:  
- právo užívania poľovného revíru „Levoča“ sa postupuje podľa § 14 zákona č. 274/2009 

o poľovníctve a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  platnom znení na dobu určitú t.j.  

na dobu  pätnásť  rokov;  

- náhrada za užívanie poľovného revíru „Levoča“ sa určuje dohodou a to vo výške 24 433,55 

eur/rok, t.j. 3 829,71 ha x 6,38 eur/ha/rok = 24 433,55 eur/ rok ;  

- splatnosť náhrady za užívanie poľovného revíru „Levoča“ sa určuje raz ročne a to do 31.5 

bežného kalendárneho roka, pričom Zmluva o užívaní poľovného revíru pod názvom 

„Levoča“ medzi užívateľom poľovného revíru a mestom Levoča môže riešiť splatnosť 

náhrady za užívanie revíru inak, pokiaľ si to budú vyžadovať vzájomné vzťahy užívateľa 

poľovného revíru  a mesta  Levoča; 

- zodpovednosť za spôsobené škody a náhrada za škody bude riešená v súlade so zákonom č. 

274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;  

a uzavrel Zmluvu o užívaní poľovného revíru „Levoča, vytvoreného na základe Rozhodnutia, 
ktoré vydal Obvodný Lesný úrad v Kežmarku pod č. j. 286-004/2004-Du a ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 17.9.2004 a Rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad v Poprade, Pozemkový 
a lesný odbor pod č. OÚ-PP-PLO-2016/014640-005-ŠŠdo, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 31.12.2016, s užívateľom Poľovné združenie Levočských poľovníkov, za hore uvedených 
podmienok.        
T: 31.12.2019         Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
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Anna Kravecová – dávam poslanecký návrh, aby občania, ktorí majú záujem poľovať 
v mestských lesoch a majú poľovnícke skúšky, mohli si zapoľovať. Aby tých 38 záujemcov, 
ktorí majú záujem o poľovanie malo možnosť otvoriť si ďalší poľovnícky zväz. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - kedy vzniklo toto poľovné združenie? Koľko rokov je na 
trhu? 
 
JUDr. Ľubomír Murín – novozaložené je pán primátor. Nula rokov.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - koľko má členov?  
 
Anna Kravecová – 38 členov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poľovné združenie má 38 členov k dnešnému dňu?  Pán 
Štrama, áno? 
 
JUDr. Pavol Papcun – no povedzte pravdu. 
 
Ing. Robert Novotný – záujemcov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sa pýtam, ešte raz. Pani Kravecová sa niečo spýtala, ja sa 
pýtam.  
 
JUDr. Pavol Papcun – Robo, povedz jednu pravdu za ten čas. 
 
Anna Kravecová – povedal pán Štrama, ktorý tu prišiel žiadať o poľovanie, že má 38 členov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán Štrama chcem to počuť od Vás a vidieť zoznam tých 38 
ľudí. 
 
Pán Štrama – my nemáme žiadnych členov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pani poslankyňa, pri všetkej úcte, dať sa nahovoriť na také 
niečo, že Vám niekto povedal. Opýtal som sa, dajte 38 mien. To je pod iný bod. Dajte 
samostatný bod, že bude tu 5 poľovných združení a tí si rozdelia územie. Teraz v tomto bode 
dávame do súladu nájomnú zmluvu, dodatkujeme nájomnú zmluvu ktorá vznikla v 2013 roku 
a čo bolo schválené v septembri, aby to nebolo retroaktívne. Máte k tomuto niekto niečo?  
Pani poslankyňa, chcem počuť Váš poslanecký návrh. 
 
Anna Kravecová – aby ľudia, ktorí majú v Levoči záujem poľovať mohli utvoriť nové 
poľovníckej združenie a poľovať. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – máme zvolenú návrhovú komisiu. Akonáhle tu je poslanec, ktorý nie 
je zdatný na nejakú problematiku, v rámci diskusie niečo prednesie. Tak preto máme 
návrhovú komisiu, aby taký návrh nakoncipovala a aby sa o ňom hlasovalo.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – návrhová komisia, navrhnite teraz. Vyhlasujem prestávku. 
Stretnite sa s členmi návrhovej komisie. A dohodnite sa. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – pred hlasovaním nie je možné urobiť prestávku. 
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UZNESENIE č. 54 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní poľovného 
revíru Levoča 

Hl. za 2 proti 1   zdr  7 nehl. 0 = NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Anny Kravecovej: aby občania, ktorí majú 
záujem poľovať v mestských lesoch a majú poľovnícke skúšky, mohli si utvoriť nové 
poľovnícke združenie – počet až 38 záujemcov prezentoval pán Štrama. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA  
 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní poľovného 
revíru Levoča 

Hl. za  12 proti 0   zdr  2 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, predmetom ktorého bude 
úprava výšky ročnej náhrady za užívanie poľovného revíru za lesné pozemky z jednotkovej 
ceny 1,41 eur/ha/rok na jednotkovú cenu 3 eurá/ha/rok. 
T: 30.11.2019        Z:  Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 

4. Zmena rozpočtu č. 6 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu:  Zmena rozpočtu č. 6 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta Levoča na 
rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 

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

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena č.6 po zmene 
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Kostol sv. Jakuba  28 700   28 700 

Za sedriou - cesta 27 111 9 473 36 584 

Modernizácia zberného dvora 36 876   36 876 

Radnica PD 10 000   10 000 

TS pojazdná pracovná plošina 5 979   5 979 

TS zdvíhacia nožnicová plošina  19 876   19 876 

VO Kláštorská ul. 5 000   5 000 

WEB stránka 20 000   20 000 

TS Chodník - Obzor 20 000   20 000 

Projektová dokumentácia 10 130   10 130 

PD - MK Špitálska ul. 11 000   11 000 

Studňa Sadová ulica 13 000 1 600 14 600 

PD - MK pri Strelnici 5 000   5 000 

PD VO ul. M. Hlaváčka 1 000   1 000 

Detské ihrisko pri Prameni 6 000   6 000 

NMP 43 - PD 23 200   23 200 

Odvodnenie parkoviska sídl. 
Zádad 

1 000 
  1 000 

Rozšírenie MK Mäsiarskej ulici 3 200   3 200 

NMP 47 - PD 10 000   10 000 

Rekonštrukcia DJ 7 400 -1 600 5 800 

územný plán 15 000   15 000 

Vklad do ZI soc. podnik s.r.o. 5 000   5 000 

NMP 28  4 652   4 652 

Meštiansky dom, NMP 50 0 -3 139 -3 139 

Meštiansky dom, NMP 51 0 -6 334 -6 334 

Záchytné parkovisko 18 000   18 000 

Križovatka ul. Slavkovská 7 566   7 566 

Jasle PDS 4 500   4 500 

ZUŠ Levoča 21 836   21 836 

 Spolu 341 026 0 341 026 
 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia dlhodobého úveru na rok 2019 nasledovne: 
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 Účel 
schválené 
použitie 

zmena č.6 po zmene 

Chodník - predmestie 17 749   17 749 

VO Probstnerova cesta 35 907   35 907 

Plynofikácia Sadová ulica 8 000   8 000 

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ 
Francisciho 

120 000 
-60 000 60 000 

Križovatka ul. Slavkovská 22 000   22 000 

Vodná nádrž Levoča 97 410   97 410 

cyklochodník 197 143   197 143 

cesta Lev. Dolina 0 54 022 54 022 

Záchytné parkovisko 362 000 -50 000 312 000 

cesta za Sédriou 0 60 000 60 000 

Meštiansky dom, NMP 51 4 022 -4 022 0 

Parkanový múr 24 978   24 978 

PD BD Levoča, Západ  37 000   37 000 

ZUŠ Levoča 1 251   1 251 

Detské ihrisko Pri prameni 10 000   10 000 

 Spolu 937 460 0 937 460 
 
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 

5. VZN mesta č. 10/2019, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 v znení 
VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
Miroslav Čurilla – situácia sa mení, čakajú nás ťažké časy. Väčšina obcí a miest pristupuje 
k zvyšovaniu miestnych daní. Hlavný problém v daniach, nie sú spravodlivé v tom, že 
priznania nie sú pravdivé a tam máme rezervu. Je to dlhodobý problém a naše finančné 
oddelenie nie je v stave to riešiť. Predkladám poslanecký návrh. Stavebné pozemky 
navrhujem zmeniť na 0,80 eur. Stavby na bývanie a drobné stavby z 0,22 na 0,26 upraviť. 
Stavby pre pôdohospodársku produkciu, skleníky atď na 0,30 eur. Chaty a stavby na 
individuálnu rekreáciu 1 euro. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a pod. 2 eurá. 
Stavby na ostatné podnikanie, stavebníctvo, stavby na skladovanie z 2,2 navrhujem na 2 eurá. 
Byty navrhujem na 0,26 eura. Nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú 
zárobkovú činnosť z 2,20 na 2 eurá.  
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PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – bola nám predložená správa z TSML. Kalkulácia nákladov na 
zber odpadov. Účtovného charakteru otázka. Skoro polovicu tvoria odpisy. Premietajú sa do 
poplatkov, alebo je to nejaká účtovná operácia, či na čo sú tie odpisy.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – odpisy znáša mesto. Negatívne dopadá na mesto. Negatívne 
ovplyvňujú hospodársky výsledok. Neexistuje k nim žiadny výnos. Kalkulácia musí 
obsahovať aj túto nákladovú položku.  
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  - musia byť premietnuté do poplatkov.   
 
Mgr. Ľuboš Kamenický –  áno. Je to oprávnený náklad. Náklad, ktorý hovorí o tom, ako sa 
opotrebováva majetok. Výnos na obnovu majetku k nemu tiež musí existovať. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  – posledná úprava VZN bola robená k 1.1.2016. Vychádzala 
z určitých analýz. Toto mi to tu absentuje. Možno v budúcom roku, lebo každý rok môžeme 
upravovať poplatky. Každý rok môžeme aktualizovať poplatky. Možno v budúcom roku by 
sme mohli rozanalyzovať jednotlivé sadzby. Zákon o daniach dáva veľkú variabilitu 
samospráve. Nie sme striktne viazaní na výšky sadzieb. Vieme selektívne pristupovať 
k subjektom. Pripravuje sa ďalšia novela zákona 582/2004. Na to by som chcel správcu dane 
upozorniť. Aby sme v budúcom roku nahodili valorizačný vzorec. Taký, ktorý každoročne 
bude valorizovať sadzby a jednotlivé poplatky. Zároveň by som chcel počuť od správcu dane 
a manažmentu, aké nástroje chcú použiť na to, lebo postihneme tých, ktorí platia poctivo. Je 
to väčšina ľudí, ktorí platia. My v tejto chvíli vieme identifikovať, kto neplatí. Stále však 
spochybňujeme, či daň bola správne vyrúbená.  Je to beh na dlhé trate. Pripravuje od nového 
roku, chcem počuť, ako chce správca pracovať na tejto záležitosti? Pred pár rokmi sme začali 
realizovať vysporiadania a prinieslo to do mestskej kasy 48000 eur. Vstupné náklady boli 
3500 eur. Zmapoval sa intavilán mesta. Za tri roky je to 48000 euro. Akcia Dron. Treba však 
aj systém, ktorý by kontrolova miestnu daň. 
 
Miroslav Čurilla – zareagujem veľmi krátko. Aj môj poslanecký návrh vychádza z mojej 
analýzy. Návrh vychádza veľmi neštandardne. Ak by sme šli spôsobom takým ,aký máte 
v materiáli, že koľko doplácame na zber odpadu. Cena je vyčíslená na 34 eur na osobu. Zákon 
hovorí, že by sme nemali doplácať, ale situíácia je taká aká je. Aby sme nepostihli tých 
poctivých až tak silne. Preverenie bude od základu. Musíme každý a jeden subjekt preveriť. 
Pôjdeme tak, ako v SNV podľa popisného čísla. Toto je jediná cesta, aby sme dospeli 
k spravodlivosti. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – aby to nepostihlo tých, ktorí platia poctivo. Ak návrh prejde, 
alebo neprejde, občan očakáva aj b) alternatívu. Že ich nezaťažíme v plnom rozsahu. Že 
máme aj rezervu v platení daní. Rešpektujem, že pán viceprimátor navrhol, ten jeho návrh je 
trošku zmäkčujúci. Čakal by som ako občan tohto mesta, že máme rezervu vo výbere daní. 
Chaty sa využívajú trojakým spôsobom. Na rodinnú rekreáciu 2-4 mesiace. Na prenajímanie. 
Sú rôzne portály internetové. A na trvalé bývanie. Tam vidím rezervy. Očakával by som, keby 
boli urobené opatrenia, ktoré by aj toto zohľadnili v príjme. 
 
JUDr. Pavol Papcun – podľa dôvodovej správy k tomuto VZN. Najpodstatnejším dôvodom na 
zvyšovanie sadzieb je ten, že máme výrazný nárast výdavkov. Nožnice medzi príjmami a 
výdavkami sa pomerne zásadne otvárajú. Podporím poslanecký návrh pána zástupcu, aj keď 
s výhradami. Pokiaľ ide o systém správy daní máme veľké rezervy, nie som presvedčený 
o efektivite. Prvá výhrada spočíva v tom, že v priebehu prvej polovice nového roka preveríme 
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celý systém výberu daní. To bude predmetom decembrového zastupiteľstva. Pri schvaľovaní 
rozpočtu. Asi by sme sa mali začať zaoberať aj efektivitou výdavkov. Aj toto dokáže 
spomaliť nárast medzi príjmami a výdavkami. 
 
Miroslav Čurilla – v decembrovom MZ budeme schvaľovať rozpočet. Tam sa budeme môcť 
bližšie pozrieť na tú výdavkovú časť, ktorá sa spomína. Posledné roky boli úspešné, štátu sa 
darilo a prejavilo sa to aj v dani z fyzických osôb. Mali sme pomerne vysoký medziročný 
nárast. Nie celkom šťastne sa to pretavilo do bežných výdavkov. Jednu vetu, k môjmu 
poslaneckému návrhu, aby to nebolo populistické. Vychádzam z komunikácie s väčšinou 
poslancov. Snažili sme sa hľadať cestu. Budeme musieť prijať opatrenia, ktoré prinesú 
finančný efekt. Je to poslanecký návrh väčšiny poslancov. 
 
JUDr. Pavol Papcun – na pána zástupcu. Ja s tým plne súhlasím. Napriek tomu, že nám tu 
tieklo viac podielových daní, tak sa rozdiel medzi príjmami a výdavkami od 2016 zvyšuje. Je 
to neudržateľné. Dnes vyriešime príjmovú časť. Ale musíme vyriešiť aj výdavkovú časť. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – odznelo tu aj, že výber daní je chabý. Čo mám informáciu od 
vedúceho FO, tak výber daní je celkom slušný.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický  - čo sa týka predpisu, áno.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – súhlasím s tým, že by ten kontrolný mechanizmus, ktorý má 
strážiť výber dane, ako poslanec bude sa snažiť byť nápomocný tejto veci, aby sme to 
nepopulárne opatrenie ktoré tu je, ale nás to neminie. Občanom treba vysvetliť, lebo sa to týka 
aj mňa, ako občana. Pozitívum toho je, že čím skôr začneme tým je to lepšie. Potom aj je 
potrebné regulovať kontrolu tých daní. 
 
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr.  – dával som návrh, aby sme v novembri schvaľovali rámce 
rozpočtu na rok 2020. Ukázalo by sa, akým spôsobom zvyšovať miestne dane. Nárast 
pohľadávok cez sto tisíc euro. Budem smerovať ku konkrétnemu poslaneckému návrhu. 
Zatiaľ nemám číslo, ale myslím na doplnenie VNZ č. 20/2015, aby sme otvorili tento proces 
v januári 2020. To čo hovoril poslanec Papcun, aby sme sa pozreli na výdavkovú časť. Index 
rastu výdavkovej časti sa kryje z miestnych daní. Sú tam aj objektívne príčiny. Ale aby rast 
výdavkov nebol vyšší ako príjmy.  
 
Mgr. Andrea Kolečanyiová – všimla som si, že pani Hlavná kontrolórka dala stanovisko 
k návrhu VZN. Chcem sa opýtať, či sa k tomu zišla aj finančná komisia? Či má nejaké 
stanovisko? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – finančná komisia sa zišla a odporučila prijať ten pôvodný návrh. 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – podporujem poslanecký návrh pána zástupcu. Vychádza zo správy 
výberu daní z nehnuteľnosti, ktorá bola v prvom polroku. Kde boli pomenované silné a slabé 
stránky, čiže rezervy. Napr. na úseku zvýšenia miestnych daní a poplatkov z chát. Ale aj z 
rezervy, kde zaostávame za celoslovenským priemerom napr. pri stavbách na bývanie. 
Myslím si, že aj týmto navýšením ešte vždy budeme zaostávať a budeme na chvoste rebríčka. 
Situácia k 1.1.2020 sa posunie k navyšovaniu tejto oblasti. Momentálne vykonávam kontrolu 
pohľadávok na miestnych daniach. V minulom roku vzrástli o 100 000 eur. Výber aj 
vzhľadom na aplikáciu e-governmentu sa zhoršil. Tam je potrebné prijať zásadné opatrenia. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  všetky samosprávy sa budú musieť vysporiadať na 
Slovensku s nárastom platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Túto 
kompetenciu preniesol štát na samosprávy. Aj my sa s tým musíme vysporiadať. Samotné 
mesto aj pri úprave rozpočtu – položka 630 tovary a služby, nám to vychádza v úrovni roku 
2018. Nezvýšila sa. Máme pripravený návrh, kde by sa dali zefektívniť a zhospodárniť 
činnosti, ktoré spadajú pod samotné mesto. Ale aj mestských organizácií. Či už 
príspevkových, alebo rozpočtových. Na samotnom meste je teraz úloha, ktorá vznikne od 1. 
januára 2020. K tomu, keď bude nutná, vytvorím aj zmenu organizačnej štruktúry, s tým, že 
posilníme vymáhanie pohľadávok a správu miestnych daní. To, čo tento rok bolo predpísané, 
a aká bude skutočnosť úhrady okamžite po podaní daňových priznaní. Do troch mesiacov, aby 
šli výzvy na zaplatenie.  Veľmi sa nám osvedčilo, že vyše 40% občanov nám uhradí miestnu 
daň až po výzve. Dostane výmer, tam má dve splátky, ku koncu mája a ku koncu augusta. Ale 
na druhú splátku už pozabudnú. Občania sú ochotní zaplatiť. Veľmi reagujú, keď im tá výzva 
príde. Chcem posilniť túto oblasť. Peniaze, ktoré dáme týmto zamestnancom na mzdu sa nám 
musia niekoľko násobne do konca roka 2020 vrátiť. Potom vyčíslime aj náklady, koľko tá 
možno aj zmena organizačnej štruktúry stála. Čo sme naviac vybrali z miestnych daní. To, čo 
je nad ten predpis, bude určite vyšší podľa tohto už schváleného VZN. Návrh ktorý 
prezentoval vedúci finančného oddelenia, ja som bol osobne prítomný na finančnej komisii. 
Prešiel jednoznačne cez finančnú komisiu. Napriek tomu sme ešte hľadali rezervy vo vlastnej 
činnosti. Poslanecký návrh pána zástupcu vychádza aj z hľadania rezerv vo vlastnej 
organizácii. A toto nás bude čakať celý rok 2020. Otvorene hovorím, nie je predpoklad takého 
nárastu podielových daní v roku 2020 ako bol v 2016 -2019. Budeme radi, ak budeme narábať 
s tou istou sumou, ako v roku 2019. Nepočítajte s 10-11% nárastom, ako to bolo v roku 2016- 
2019. Musíme dať viac peňazí ako samospráva školám. Mzdové navýšenie prebiehalo 
v dvoch etapách: 1.1.2019 a 1.9.2019. A teraz bude tretia etapa 1.1.2020. Napriek tomu, že 
nám podielové dane ani príjmy nestúpnu. Budeme musieť tieto navýšenia na školstvo dať. 
Ani ten predpis nám to nevykryje. Na školstvo potrebujeme dať 200 000 eur. Ešte sa vrátim 
k doktorovi Cvoligovi. Preto začalo MZ o dve hodiny neskôr, bol som na Asociácii 
vodárenských spoločností. Rozoberala sa cenotvorba vody na ďalší rok. Hlavná otázka boli 
odpisy. Musíme ich zahrnúť do kalkulačného vzorca. Majú staré zariadenia a nemajú odpisy. 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví im nemá z čoho upraviť cenu, kalkulačný vzorec 
a primeraný zisk. Odpis má za úlohu zaobstarať reprodukčný obstarávací proces.  
 
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: VZN č. 10/2019, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v 
znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady 

Hl. za  12 proti 0   zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: zmeniť sadzby daní oproti 
platným sadzbám pri druhoch: 
- stavebné pozemky vo výške navrhujem zmeniť z 0,50% na 0,80 % 
- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  

z 0,22 na 0,26 eur 
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 0,28 na 
0,30 eur 

- chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z 0,80 na 1 euro 
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- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
z 1,60 na 2 eurá 

- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administráciu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou z 1,90 na 2 eurá 

- byty z 0,22 na 0,26 eur 
- nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť z 1,90 na 2 

eurá. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA  
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: VZN č. 10/2019, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v 
znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady 

Hl. za  14 proti 0   zdr  3 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Jozefa Cvoligu, Mgr.: aby začal proces 
VZN č. 20/2015 v januári 2020. Gestorom finančná a majetková komisia. Predloženie II. 
polrok 2020 na rokovanie MZ. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA  
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: VZN č. 10/2019, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v 
znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 10/2019, ktorým sa 
mení VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady neboli v stanovenej 
lehote uplatnené žiadne pripomienky.  
T: 21.11.2019                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: VZN č. 10/2019, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v 
znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady 

Hl. za  11 proti 1   zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/2019, ktorým mení VZN č. 
20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení poslaneckého návrhu 
poslanca MZ Miroslava Čurillu. 
T: ihneď        Z:  Ing. Vilkovský, MBA  

6. Koncepcia prechodu na množstvový zber komunálneho 
odpadu v meste Levoča 
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v posledných mesiacoch pracovala komisia odpadového 
hospodárstva, dovoľte mi poďakovať, fungovala veľmi promptne. Prijímali návrhy na 
definitívne riešenie. Vyplynula úloha predstavenia zámeru množstevného zberu.  
 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Koncepcia prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Levoča 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie predstavenie zámeru mesta Levoča na zavedenie množstvového zberu 
IBV a KBV. 
T: 21.11.2019         Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Koncepcia prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Levoča 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ poveruje komisiu pre riešenie problematiky odpadového hospodárstva vypracovaním 
koncepcie prechodu na množstvový zber v meste Levoča, ktorá bude schválená na MZ  
v mesiaci jún 2020. 
T: 21.11.2019        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 

7. VZN o určení školských obvodov pre základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila.  
 
Mgr. Andrea Kolečanyiová – do pozornosti jeden bod a to bod č. 4 v článku č. II. Ak chce 
rodič dať žiaka do iného školského obvodu tak môže?  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – do obvodovej školy ho musia zobrať. Ale ak chce, môže ísť aj inam. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – keď rodič vezme dieťa do iného obvodu, tak stráca nárok na 
cestovné. 
 
PaedDr. Mária Choborová  - ak by Domaňovce napr. dali do obvodu 1. ZŠ a  rodič chce dať 
do tretej ZŠ. Ak je v obvode škola Domaňovce, stráca nárok na cestovné. Ale riaditeľ môže 
na základe odôvodnenia žiakovi preplatiť cestovné náhrady.   
 
 
UZNESENIE č. 65 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 
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Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. ..../2019 o  určení školských obvodov pre základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 21.11.2019                                    Z: PaedDr. Choborová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2019 o  určení školských 
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. 
T: 21.11.2019                                    Z: PaedDr. Choborová 
         Mgr. Kučka 
 
 

8. Informácia o vydaní doplnku č. 25 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Primátor mesta Levoča bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 25 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 11. 2019. 
T: 30. 11. 2019                                                                   Z: Ing. Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Kučka 
 

9. Projekt: Dom meštiansky, NMP č. 51 v Levoči, Rekonštrukcia 
strechy meštianskeho domu na NMP č. 47 v Levoči, Radnica, 
NMP č. 2 v Levoči- projektová dokumentácia, Dom 
meštiansky na NMP č. 43, Dom meštiansky na NMP č. 50, 
Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky, 
Dom meštiansky na NMP č. 47 v Levoči – projektová 
dokumentácia, Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. Etapa, Palác 
mestský na NMP č. 48 v Levoči – rekonštrukcia fasády, 
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča 
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51  v Levoči,  

ÚZPF č. 2940/1 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v 
Levoči, ÚZPF: 2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, 
program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v 
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 69 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51  v Levoči,  

ÚZPF č. 2940/1 

Hl. za  13 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 
51 v Levoči, ÚZPF: 2940/1“ vo výške 1 293 EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí  

Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na 
Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 
Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 71 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí  

Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 

Hl. za  12 proti 0   zdr  0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na 
Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1“ vo výške 65 456 EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – aký to bude mať vplyv na existenciu projektu LKS Jarmoku pod 
Radnicou? 
 
Miroslav Čurilla -  značný. Uchádzame sa o Nórsky mechanizmus. Radnica má vážny 
problém, v spodnej časti. Leží na vode. Nie je tam vyriešená infraštruktúra kanalizácie 
a odvodnenia. Je podmočená. Tým sa znehodnocuje. V prjektovej dokumentácii riešime len tú 
prvú etapu a to je práve prízemie. Mala by sa odvodniť radnica a práve tam, kde teraz pôsobí 
LKS na prízemí. Radnica sa stane prechodnou. Ako keď chodíte do Krakowa, ale v menšom. 
Aj sociálne zariadenia. Chceme, aby LKS mali podmienky lepšie.  
 
JUDr. Pavol Papcun – po realizácii tam bude možnosť, aby sa vrátili naspäť? 
 
JUDr. Dana Rusnačiková – projekt je podpora kreatívneho diania. A zaviazali sme sa 
k vyvíjaniu činností. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – projektová dokumentácia bude slúžiť na jednanie, dohoda 
s nórskym veľvyslancom už je. Musíme mať partnerské mesta. Je už vybraté. Súčasťou 
celého projektu budú kapitálové investície - odvodnenie radnice, plus je tam rozpočet na 
mäkké projekty. Z tých mäkkých projektov bude možné podporiť aj činnosť LKS a Vy všetci, 
pretože je to z Nórskeho mechanizmu, ako poslanci MZ budete prizvaní do komunitného 
hodnotenia projektu. Myšlienka vyšla z ľudu. Budete môcť sa k tomu aj vyjadriť. Má svoju 
kapitálovú časť a aj iné, mäkké aktivity.  
 
Anna Babicová – workshopy, prednášky, semináre. 
 
Ing. Robert Novotný – bude sa môcť predávať alkohol pod radnicou? Keďže Nórsko je 
krajina, kde platí prohibícia.  
 
JUDr. Dana Rusnačiková – počas prestavby by sme radi získali náhradné mestské priestory, 
keď aj v menšom priestore.  
 
JUDr. Pavol Papcun – aby nedošlo k situácii, že nebudete mať možnosť sa ďalej rozvíjať. 
Považujem to za dobrú myšlienku. 
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UZNESENIE č. 72 
K bodu: Projekt: Radnica, Námestie Majstra Pavla č. 2  v Levoči - projektová 
dokumentácia, ÚZPF č.  2891/1 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Radnica, Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči - 
projektová dokumentácia, ÚZPF č. 2891/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z.z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona 
č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Projekt: Radnica, Námestie Majstra Pavla č. 2  v Levoči - projektová 
dokumentácia, ÚZPF č.  2891/1 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Radnica, Námestie Majstra Pavla č.2 
v Levoči- projektová dokumentácia, ÚZPF č. 2891/1“ vo výške 2080 EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43,  

ÚZPF č. 2932/1 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43, 
ÚZPF č. 2932/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 
v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme 
si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 
kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 75 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43,  
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ÚZPF č. 2932/1 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 
43, ÚZPF č. 2932/1“ vo výške 1 104 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 76 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči,  

ÚZPF č. 2939/1 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 
v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z, 
program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 77 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči,  

ÚZPF č. 2939/1 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 
50 v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ vo výške 422,- EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 78 
K bodu: Projekt: Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky 

Hl. za  16 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej 
techniky“ v rámci výzvy vyhlásenej  Environmentálnym fondom formou dotácie na rok 2020 
podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
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     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu: Projekt: Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom 
čistiacej techniky“ vo výške 9990 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči,  

ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v 
Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 
Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči,  

ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 
v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia“ vo výške 2800 EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 82 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  

infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa 
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Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona 
č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 83 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  

infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa“ vo výške 4 000,- EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 84 
K bodu: Projekt: Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči,                                        
ÚZPF č. 2937/1  - rekonštrukcia fasády 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 
v Levoči, ÚZPF č. 2937/1 – rekonštrukcia fasády“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 79/2013 Z. z, program Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
 
UZNESENIE č. 85 
K bodu: Projekt: Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č. 48 v Levoči,                                        
ÚZPF č. 2937/1  - rekonštrukcia fasády 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
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MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Palác mestský na Námestí Majstra Pavla č.48 
v Levoči, ÚZPF č. 2937/1 – rekonštrukcia fasády “ vo výške  45 350  EUR z  celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
Miroslav Čurilla – posledný projekt, ktorý schvaľujeme uznesením. Ministerstvo kultúry 
v rámci Obnov si svoj dom robilo zmenu v riadení systému a veľmi sa skrátila doba. V mene 
Vás by som si dovolil poďakovať Hanke a vedúcej investičného oddelenia. Je to neskutočne 
náročné, to sú noci, víkendy a práca naviac. Mal som to možnosť sledovať. 
Uvidíme ako budeme úspešní. Ak budeme úspešní v celom rozsahu, tak to bude ešte 
náročnejšie. Realizácia všetkých tých projektov bude náročna. Investičné oddelenie ide na 
doraz. 
 
 
UZNESENIE č. 86 
K bodu: Projekt: Vodozádržné opatrenia mesta Levoča 

Hl. za  15 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 
OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v 
intraviláne obcí) z  Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej 
Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom na projekt „Vodozádržné 
opatrenia mesta Levoča“ (ďalej len „projekt“) a zároveň odporúča schváliť realizáciu 
projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 87 
K bodu: Projekt: Vodozádržné opatrenia mesta Levoča 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenia mesta Levoča“ vo 
výške 27 990,62 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Kamenický 
     Ing. Pitoráková 
     Mgr. Babicová 
                                                                                                   Mgr. Kučka 

10. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme 
v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 - 
2019  
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 88 
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave na roky 2010 - 2019 

Hl. za  13 proti 0   zdr  0 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v  mestskej 
hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 - 2019. 
T: 21. 11. 2019                                                                   Z: Mgr. Babicová 
                                                                                                          Mgr. Kučka 
 

 
 

11. Interpelácie poslancov MZ 
 

Mgr. Andrea Kolečanyiová - chcela by som sa v krátkosti vrátiť k jednému bodu rokovania, 
vtedy nebola otvorená diskusia, doplnok k organizačnému poriadku. Chcela by som sa opýtať 
vedenia, ako sa rozhodlo naložiť s agendou, ktorá ostala po tomto pracovnom mieste. Pokiaľ 
viem, tak to bolo jediné pracovné miesto na úrade, ktoré sa venovalo reklame a marketingu 
a myslím si, že také mesto ako je Levoča si naozaj zaslúži, aby malo dobrý marketing. 
Dozvedela som sa, že agenda bude presunutá na niektorého zo zamestnancov MsÚ. Dovolím 
si povedať, že na základe 7 ročnej praxe v oblasti marketingu a PR, ak sa mýlim, tak ma 
opravte, momentálne sa podľa môjho názoru nenachádza človek, ktorý by bol vzdelaný 
a vôbec mal schopnosti poňať túto agendu. Chcela som len vyjadriť názor že ma veľmi mrzí, 
že došlo k tomuto kroku mesta a že pre mesto, ktoré má tak bohaté kultúrne dedičstvo je to 
podľa mňa veľmi zlý krok.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - súhlasím pani Kolečanyiová. Máte na to svoj názor. Ale 
nahradíme to zamestnancami z MsÚ. Ktorí budú mať na starosti marketing do budúcna.  
 
Mgr. Andrea Kolečanyiová - keď som sa nad tým tak zamyslela, tak mi došlo, že ten človek, 
na ktorého tá agenda padne, sa v pravdepodobne bude musieť na nej učiť. Nebude mať v nej 
žiadne skúsenosti. Prišlo mi nefér voči nášmu mestu, že v takomto meste sa má niekto učiť 
túto agendu. 
 
Ing. Miroslav  Vilkovský, MBA - zatiaľ november - december to budeme riešiť vo vlastnej 
réžii a od januára nastane ďalšia organizačná zmena.  
 
Mgr. Michal Kašper – interpelácia ohľadne vyriešenia zápachu v sprchách na zimnom 
štadióne. Pre tých, ktorí chodia hrať hokej v kocke v šatniach prosím opraviť kanalizáciu, 
ktorá vyráža, neznesiteľný zápach. Dvihli sa poplatky za prenájom ľadovej plochy, tak 
adekvátne prosím toto opraviť. 
 
Ing. Miroslav  Vilkovský, MBA – TSML to dostanú za úlohu, ako správca. 
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Mgr. Jaroslav Kramarčík – chcel by som odpoveď na interpeláciu z 19.9.2019. Prišla 
odpoveď, že polícia bude monitorovať, kto tam tie pneumatiky dáva. Vinníci sú určite viacerí.  
Je zjavné, že to tam hádžu ľudia, čo si dávajú zošrotovať autá. To by tam policajti museli stáť 
od rána do večera. Chcem vedieť, čo sa bude ďalej diať s pneumatikami.Je to vedľa areálu 
toho podnikateľa. Od vtedy, keď som tú interpeláciu dával, odvtedy pneumatík pribudlo. 
 
Mgr. Peter Petruška – cez technické služby sme vyvážali pneumatiky.  
 
Kramarčík – len pribúdajú. Treba vyriešiť, kto má tie penumatiky odstrániť. Či to má urobiť 
mesto, alebo ten podnikateľ, čo šrotuje autá. 
 
Ing. Robert Novotný – budem to riešiť vo svojej interpelácii.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – dávam do pozornosti TSML niekoľko vecí: 
 
- bezbariérové chodníky pri Humanitári. Bol som svedkom, keď doviezli rodičov rodinní 

príslušníci. Nevedeli cez tie pätníky prejsť s tou babkou. To isté je pri nemocnici, pri 
školách. Bolo by dobre to presondovať a urobiť to schodnejším, pri nie veľkých 
nákladoch. 

- tartanová dráha na štadióne. Videl som ako futbalisti narazili hlavou, alebo inou časťou 
tela do tých pätníkov, celkom bolestivé. 

- rošt pri Poľskej bráne, je tam neuveriteľný zápach a hlodavce, turisti sa sťažujú. 
- nad Potočnou ulicou pri ateliéroch približne v tej zóne, kde prebiehala upratovacia 

brigáda, našli sme tam kopec pneumatík, fliaš a tak ďalej. Je to sporná oblasť, kde sa 
vyhadzuje čokoľvek, sedacia súprava a pod. Sú to čierne skládky. Je možné v súčinnosti 
s mestskou políciou tomu zabrániť? Ničia sa aj hradby, zhadzujú kamene dolu, dokonca si 
ich berú so sebou domov a používajú ich na stavbu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán Adamkovič, k ďalším veciam TSML, alebo MsP, dajú 
Vám odpoveď písomne. K tým prvým dvoch - Humanitár  a Nemocnica. Bol som na rokovaní 
s VSD, lebo niektoré veci sa nezrealizovali v tomto roku, tak ako boli v pláne. Dohoda 
s riaditeľom VSD je taká, že v jarných mesiacoch roka 2020 sa bude dávať elektrické vedenie 
do zeme. Aby sme to nerobili na 2x. Minimálne do apríla vydržme. Pri kladení do zeme 
vieme zmierniť nástupy pri Humanitári a aj pri Nemocnici. Aby sme 2x na to nevynakladali 
peniaze. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – k domu na Bottovej ulici. Ľudia tam naďalej bývajú. Nie je to 
dôstojné bývanie. Vlastník je pán Chudík. Sú tam malé deti. On ich tam pustil. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – rodina je pravidelne monitorovaná. Zhodou okolností pani včera bola 
ohlásená na 13:00 hod u pána primátora a neprišla.  
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – bola tam aj petícia obyvateľov. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka –  oni mali mestský byt od mesta oni ho predali. Pani občas sem príde 
a má nejaké nároky, ale nedá sa nejako konštruktívne s ňou komunikovať. Ona sa teraz 
nedostavila, a nevieme zistiť, aká predstava je. V rámci našich možností je j bolo ponúknuté 
bývanie. Avšak boli vykázaní z toho bývania v rámci občianskeho spolunažívania. 
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Ing. Robert Novotný – žiadam členov dozornej rady Nemocnice s poliklinikou, aby nám bola 
doručená auditová výročná správa, za rok 2018, ako to bolo prisľúbené, na rokovanie MZ. Po 
druhé žiadam členov DR Nemocnice, aby zaviazali riaditeľa Nemocnice zabezpečiť toaletný 
papier na všetkých prevádzkach Nemocnice s poliklinikou. Mám negatívnu skúsenosť, keď 
som bol hospitalizovaný so synom na detskom oddelení sme boli hospitalizovaní RZPčkou 
a nebol tam toaletný papier. Asi vykazujú malý zisk. Po tretie žiadam riaditeľa TSML, aby 
vypracoval nový návrh VZN, čo sa týka zberu použitých pneumatík. Keď som sa pýtal, či 
vznikne TSML nejaký náklad, ak sa u nich zložia použité pneumatiky, následne príde 
spoločnosť ELTMA a zoberie ich. Je to služba ľuďom a nič nás to nestojí. Ďalší 4 bod, by 
som chcel požiadať členov Komisie na ochranu verejného záujmu, aby dotazovali členov 
Dozornej rady Nemocnice, či nie sú v konflikte záujmov vo výkone tejto funkcie, najmä čo sa 
týka ich subdodávateľských služieb, prípadne, či nie sú priami akcionári tejto spoločnosti. 
Akcie na doručiteľa sú vypátrateľné. Posledný bod, chcem poprosiť Hlavnú kontrolórku, aby 
preverila skutočnosť, či môže riaditeľ LML venovať niekoľko tisícovú cenu do tomboly. 
Ďakujem. 
 
Mgr. Branislav Miňďaš – aby som zase neodpovedal negatívne, ale žiaľ, nie je moja 
kompetencia pripravovať VZN mesta. Aby to neostalo pri odpovedi, že nie.  
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – takto skončila moja interpelácia. 
 
Ing. Robert Novotný – no lebo pokiaľ je záujem, tak áno, robí sa, ale pokiaľ nie, tak toto nie 
je v mojej kompetencii. 
 
Mgr. Branislav Miňďaš – povinnosť zo zákona prešla na distribútorov pneumatík. Ja 
nepoznám človeka, ktorý si doma sám prezúva. Ak si aj niekto kúpi pneumatiky cez internet, 
ide väčšinou prezuť pneumatiky do servisu a tam ich bez reptania zoberú.  
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – no len tí, čo už idú likvidovať auto, vyhodia pneumatiky zimné, 
letné, majú ich naložené niekde v kufri. Keď ich neodvezú na zberný dvor, tak ich vyhodia 
tam. 
 
Ing. Robert Novotný – vynaloží nejaký Tvoj zamestnanec úsilie, čas na to, aby zobral od neho 
penumatiky, alebo len povie, tu to zlož a ELTMA to odvezie. 
 
Mgr. Branislav Miňďaš – keby to bolo tak, tak zberný dvor sa stane odkladiskom penumatík, 
lebo každému bude jednoduchšie povedať, odneste to na zberný dvor a oni Vám to vezmú 
bezodplatne. Mali sme tony pneumatík uložené na zbernom dvore. 
 
Ing. Robert Novotný – a ELTMA ich neberie? 
 
Mgr. Branislav Miňďaš – no nie momentálne, lebo penumatiky nemáme na zbernom dvore. 
 
Ing. Robert Novotný – a keby ste ich brali na zberný dvor, bol by problém im zavolať? Dobrý 
deň, máme tu pneumatiky, prídite. Jediný náklad je zavolať firmu Eltma, aby prišli. Ja som 
len chcel, aby si to vypracoval, pokiaľ hovoríš nie, tak to nevypracuješ.  
 
Mgr. Andrea Kolečanyiová – za Komisiu Ťa chceme požiadať, aby si nám to dal písomne, tú 
Tvoju požiadavku. 
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Ing. Robert Novotný – dobre, mám to tu písomne. 
 
Mgr. Branislav Miňďaš – ak príde návrh z vedenia mesta, vedenie mesta povie, že áno, ideme 
týmto krokom, že áno, ideme tieto pneumatiky brať, tak gestorka, kolegyňa pripraví návrh 
VZN. Keď ho prijmete a bude účinné, od toho momentu budeme pneumatiky brať. 
 
Anna Kravecová – mám tri požiadavky od občanov. Je to rozšírenie MHD zastávky aj na ulici 
Štefánikovej v Levoči. Dôchodcovia majú ďaleko do mesta. Autobus má sa kde otáčať. Ďalej 
žiadam obnovenie kríža na Predmestí, to už som tiež žiadala a nič sa nerobí. A ešte opraviť 
schody pri ZŠ Francisciho a pri CVČ, lebo školský rok začal, veľa sa tam premáva ľudí a sú 
schody poškodené. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – na zastupujúceho náčelníka MsP. Pokiaľ by bolo možné 
dôslednejšie odsledovať dianie na NMP. V prípadoch, kedy dochádza k obťažovaniu 
školopovinných detí a žiakov. Aj žiakov čakajúcich pred ZUŠ. A musel som zakročiť ako 
občan, ako otec, ako muž. Za bieleho dňa, pred hotelom Stela na dva krát, až tri krát, až 
potom, ked som sa opýtal chlapca, ktorý je členom HK Spiš Indians, keď sa chlapec 
rozplakal, tak som pochopil, že ho obťažovali. Chceli od neho peniaze, vyhrážali sa mu 
fyzicky. Maloletých som dobehol. Patrične som ich usmernil. Keďže sú kamery na NMP, tak 
nemôžem zastupovať MsP. Tak poprosím Vás, pán Petruška, keďže máme kamerový systém, 
aby ste sa na to dôslednejšie pozreli. Osoby sú cca 8, 10 až 12 ročné deti. Chodia 
v skupinkách. Je to veľmi nepríjemné. Myslím, že sme sa už posunuli, že aspoň neobťažujú 
turistov na NMP. Ako pedagóg musím to povedať, lebo to dieťa malo stres. Niektorí sa 
postavia, asi 10%, ale niektorí majú strach. Tomu máme zabrániť a na to máme Vás. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v pondelok ráno po porade poprosím všetkých 
zamestnancov kamerového systému ku mne na poradu v malej zasadačke. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ostala som nemilo zaskočená, keď sme prejednávali 
mejatkové veci. Sú to najdôležitejšie veci na MZ, a práve majetková komisia nebola 
uznášaniaschopná. Máme predsedu a máme členov majetkovej komisie. Toto asi nezlyháva na 
vedúcom OM. Chcela by som dať poslanecký návrh, aby sa zmenili a vymenili členovia 
majetkovej komisie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  ja by som to dal, keď už je tu taká požiadavka do všetkých 
komisií. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  chcela by som požiadať poslanca Ing. Novotného, aby sa 
verejne ospravedlnil za lži a klamstvá, ktoré povedal po poslednom MZ, že môj synovec, 
chcem vedieť meno, pôsobí v spoločnosti AGEL. Si vyprosím, aby takéto informácie, ktoré 
sú klamlivé, a útočné voči mojej osobe, a robil si populizmus celý čas na mne. Povedz mi 
meno synovca, ktorý pôsobí. A teraz buď hrdina. Povedz mi to meno. 
 
Ing. Robert Novotný – viem Ti to dodať. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  klameš, zavádzaš ľudí a je to populizmus. 
 
Ing. Robert Novotný – keby som Ťa nepoznal viem, že to nehráš. Pri Košickej bráne sú 
svedkovia Jehovovi. 
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MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  klameš. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – v mene nájomníčky pani Kvetky Šípkovej. Požiadavka na výmenu 
balkónových dverí. Prefukuje cez nich. Investícia do 500 eur. Mesto je povinné prenechať 
nájomcovi byt v stave na dohodnuté užívanie. 
 
JUDr. Pavol Papcun – dovolím si zareagovať ako predseda majetkovej komisie. Zareagujem 
na kolegyňu. Plne sa stotožňujem s tým, čo hovorí. Ak sa ešte raz nedokáže majetková 
komisia stretnúť, tak dám návrh nie na výmenu členov, ale na jej zrušenie. Dovolím si 
povedať, že za rok pôsobenia nepriniesla úžitok. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aj ja som povedal, že keď sú komisie, ktoré nie sú schopné 
fungovať dlhodobo, tak nájdeme riešenie. Zriaďme ad hoc komisie na jednotlivé body. Bude 
treba zasadať ku školstvu. Krásne fungovala komisia pre odpadové hospodárstvo. 
 
Mgr. Michal Kašper – prosím doriešiť bezbariérový prístup k ihrisku Žihadielko. Nevhodné 
pre mamy s viacerými deťmi, ak jedno z nich je ešte v kočiari.  
 
 

12. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť 
a ukončil 11. zasadnutie MZ. Na diaľku zagratulujeme pani poslankyni Surákovej k narodeniu 
prírastku. Upozornil na blížiace sa slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva na budúci 
týždeň vo štvrtok 28.11.2019 v divadle o 14:00 hodine slávnostné MZ. Ďalšie pracovné 
predvianočné MZ nás čaká 19.12.2019. 
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Interpelácie poslancov MZ 
 
 
1.Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: riešenie zápachu v sprchách na zimnom 
štadióne, ktorý vyráža z kanalizácie. 
T: 20.12.2019         Z: Mgr. Miňďaš 

Mgr. Kučka 
 
 

2.Interpelácia poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: skládka starých pneumatík na 
Novoveskej ceste. Žiada informáciu, ako sa bude ďalej konať v tomto bode. 
T: 20.12.2019        Z: Mgr. Miňďaš 
         Mgr. Kučka 
 
 
3.Interpelácia poslanca MZ RNDR. Vladimíra Adamkoviča: 
- Bezbariérové prístupy na chodníkoch pri Humanitári – prístup vozíčkárov, ľudí s barlami, 

ale aj pri Nemocnici s poliklinikou a niektorých školách.  
- Betónové pätníky na futbalovom štadióne okolo tartanovej dráhy- možné zranenie 

futbalistov 
- Kanál pri čiernom kostole oproti Poľskej bráne – je roštový, nie sanitárny - zápach 

a hlodavce 
- čierne skládky pod hradbami nad Potočnou ulicou  
T: 20.12.2019        Z: Mgr. Miňďaš 
         Mgr. Petruška 

         Mgr. Kučka 
 
 

4. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného:  
- žiadam členov DR Nemocnice s poliklinikou delegovaných mestom, aby mi bola doručená 
auditovaná výročná správa externým audítorom za rok 2018, tak, ako mi to bolo prisľúbené 
na rokovaní MZ novým vedením Nemocnice.  
- žiadam členov DR Nemocnice, ako aj predstavenstva Nemocnice s poliklinikou, aby vyzvali 
riaditeľa predstavenstvo naplniť prísľub z rokovania MZ, kde sa preokovávala výročná správa 
Nemocnice za rok 2018, kde riaditeľ sľúbil zabezpečiť toaletný papier na všetkých 
prevádzkach, do ktorých môžu vstúpiť občania, pacienti, ako aj návštevy. 
- žiadam riaditeľa TSML, aby vypracoval nový návrh VZN, kde upraví možnosť zberu 
pneumatík od nelicencovaných občanov, aby sa mohli zbaviť pneumatík, ktoré nakúpili cez e-
shopy, bez možností vrátenia starých.  
- žiadam členov Komisie na ochranu verejného záujmu, aby v rámci zákonných možností 
preverili a dotazovali členov DR Nemocnice s poliklinikou, či nie sú v konflikte záujmov vo 
výkone tejto funkcie, najmä čo sa týka ich subdodávkových služieb pre Nemocnicu, 
poprípade, či nie sú priamo akcionármi spoločnosti AGEL Slovakia. 
- Hlavná kontrolórka mesta nech preverí skutočnosť, že LML darujú do tomboly možnosť 
odstrelu divej zveri v hodnote niekoľko tisíc eur. 
T: 20.12.2019        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
         Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
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5.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej:  
- rozšírenie zastávky MHD o ulicu Štefánikova, ľudia majú ďaleko na stanicu, aj do mesta, na 
všetky sídliská, kde sú zastávky. 
- žiada sa obnovenie kríža v parku na Predmestí 
- opraviť schody pri ZŠ Francisciho  a pri CVČ  
 T: 20.12.2019        Z: Mgr. Babicová 
         Mgr. Miňďaš 
         Mgr. Kučka 
 
6.Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského: dôslednejšie odsledovať Mestskou 
políciou dianie na NMP. V prípadoch, kedy dochádza k obťažovaniu školopovinných detí, 
žiakov ZŠ, ZUŠ, športových klubov, ktorí sa pohybujú po NMP z dôvodu cesty domov, alebo 
na autobusovú zastávku. 
T: 20.12.2019        Z: Mgr. Petruška 
         Mgr. Kučka 
 
 
7.Interpelácia poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA: 
- v prípade opakovane neuznášaniaschopnosti majetkovej komisie navrhnúť zmenu a výmenu 
členov, ktorí sa nezúčastňujú zasadnutí. 
T: 31.12.2020        Z: Ing. Vilkovský, MBA 

Ing. Lisoňová 
 
 
8.Interpelácia poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: výmena balkónových dverí pani 
Kvetoslave Šichtovej v nájomnom mestskom byte na ulici Kláštorskej 27, 1. poschodie, 
v súlade s § 664 Občianskeho zákonníka. 
T: 20.12.2019        Z: Mgr. Drahomirecký 

Mgr. Kučka 
 
 
9.Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: vybudovanie bezbariérového prístupu 
k ihrisku Žihadielko, ku vchodu do ihriska. 
T: 20.12.2019        Z: Mgr. Miňďaš  
         Mgr. Kučka 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
       prednosta MsÚ 

 


