Mestské zastupiteľstvo v Levoči

ZÁPISNICA

č. 13
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 19. decembra 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 13. zasadnutie MZ
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil neprítomnosť pani poslankyne
MUDr. Jany Surákovej a Roberta Novotného. Navrhol overovateľov zápisnice a určil
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – program MZ bol doplnený o jeden bod. Súvisí to s HPZ
v meste Levoča.

UZNESENIE č. 1
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 13

proti 0

zdr

2

nehl. 0

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Andrea Kolečanyiová,
PaedDr. Ľubomír Repaský.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 2
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 13

proti 0

zdr

2

nehl. 0

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: RNDr. Vladimír Adamkovič, Mgr. Eva Chalupecká.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 14
proti 0

zdr

MZ schvaľuje program zasadnutia MZ s doplnením.
T: ihneď

1

0

nehl. 0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Nikolaj Kučka – MZ na svojom jedenástom zasadnutí dňa 21.11.2019 prijalo celkovo 88
uznesení. 64 splnených. Ostatné sú v plnení.

UZNESENIE č. 4
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 13
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.

Anna Kravecová – upozorňovala som na MR, čo keď budú chcieť v Závade rozširovať cestu.
Dúfam, že nebudú mať problémy s dopravou.
Ján Lorko – kde je prosím vodojem?
Mgr. Martin Drahomirecký – tento objekt, č. 105 parcela. Ideme iba na hranicu pozemku vo
vlastníctve mesta.

UZNESENIE č. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti
Hl. za 14
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v k. ú. Závada, a to
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 252/21 – ostatné plochy s výmerou 62 m2,
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-86/2019, vyhotoveného dňa
02.12.2019 Jánom Burikom, IČO: 33981302, od pozemku parc. č. KN-E 3133/1 – zast. pl.
a nádv. s výmerou 13 228 m², t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1
(k. ú. Závada) pre Mgr. Jozefa Cirbusa, rod. Cirbus, nar. 15.01.1953 a Máriu Cirbusovú,
rod. Mačákovú, nar. 25.12.1952, obaja trvale bytom Závada 90, 054 01 Levoča, SR za kúpnu
cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že žiadatelia
ako bezpodieloví spoluvlastníci pozemku parc. č. KN-C 106 (k. ú. Závada) a stavby súp. č.
45, postavenej na tomto pozemku, majú záujem stavbu po rekonštrukcii užívať ako rekreačnú
chatu, pričom výmera pozemku a podlahová plocha stavby v ich bezpodielovom
spoluvlastníctve nie je na tento účel dostatočná.
T: 31.05.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-C
6875/1 – orná pôda, s výmerou 81 m2 (t. j. 35 m x 2 m a prístrešok 5 m x 2,2 m) v lok.
Levočská Dolina, k. ú. Levoča, p. Jozefovi Parovi, bytom Sídlisko pri prameni č. 28, Levoča,
za účelom umiestnenia včelínov a prístrešku, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,20
eur/m2/rok, v súlade s Článkom 22, ods. 2., písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení a s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že:
 Mesto má záujem o udržanie a rozvoj včelárstva a výroby medu na území mesta a v jeho
okolí;
 Žiadateľ si riadne a včas plnil všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývali z nájomnej
zmluvy, uzavretej so spol. Lesy mesta Levoča, s. r. o. až do ukončenia zmluvného vzťahu
z nižšie uvedeného dôvodu;
 Žiadateľovi nebolo umožnené pokračovať v nájme pôvodného pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu prípravy územia pre stavbu „Cykloturistický chodník - IV. etapa“, ktorej
investorom aj stavebníkom je mesto;
Žiadateľ potrebu mesta plne rešpektoval a v spolupráci so zamestnancami mesta a spol. Lesy
mesta Levoča, s. r. o. sa aktívne podieľal na hľadaní alternatívnej lokality pre umiestnenie
včelínov a prístrešku.
T: 31.12.2019
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – - tým pádom máme vysporiadané všetky pozemky pod IBV
Krupný Jarok.
Mgr. Martin Drahomirecký – áno.
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 1
MZ schvaľuje kúpu pozemku, označeného novým parc. č. KN-C 2878/5 – zast. pl.
s výmerou 997 m2 v lok. ul. Viktora Greshika, k. ú. Levoča, oddeleného na podklade
geometrického plánu č. 43356826-49/2019, vyhotoveného dňa 04.12.2019 Vladimírom
Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, úradne overeného Okresným úradom Levoča,
katastrálnym odborom dňa 12.12.2019 pod č. G1-419/19 od pozemku parc. č. KN-E 6200/1 –
orná pôda s výmerou 7 363 m2, k. ú. Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 4446, k. ú. Levoča pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča,
SR, IČO: 329321 od SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 45 Bratislava, IČO:
17335345 za kúpnu cenu 21,51 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 62/2019,
vyhotoveným dňa 18.12.2019 Ing. Jánom Baculákom, znalcom v odbore stavebníctva.
T: 31.05.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – z majetkových vecí tentokrát mimoriadne málo.
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4. Zmena rozpočtu č. 7
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Ľuboš Kamenický bližšie vysvetlil.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem. Ide o záverečné koncoročné vysporiadanie
príjmov a výdavkov. Následne sa v mesiaci apríl dočistí celý rok 2019.
JUDr. Pavol Papcun – mám poslanecký návrh k tomuto bodu. Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve navýšiť o sumu 3 000,- EUR na sumu 29 800,- EUR,
podrobnú štruktúru zmien výdavkovej časti programového rozpočtu navýšiť v položke: Bežné výdavky o sumu 3 000,- EUR na účel poskytnutia dotácie resp. finančnej pomoci pre
mesto Prešov určenej na likvidáciu následkov výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici
v Prešove. Predkladám to po konzultácii s finančným oddelením.

UZNESENIE č. 8
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna k bodu 13. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Levoči - Zmena rozpočtu č. 7:
Podrobnú štruktúru zmien príjmovej časti programového rozpočtu navýšiť v položke:
- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o sumu 3 000,- EUR na sumu 29
800,- EUR a podrobnú štruktúru zmien výdavkovej časti programového rozpočtu navýšiť v
položke:
- Bežné výdavky o sumu 3 000,- EUR na účel poskytnutia dotácie resp. finančnej pomoci pre
mesto Prešov určenej na likvidáciu následkov výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici
v Prešove.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 9
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 7 – rozpočtové opatrenie č. 7/a, 7b, 7/c, mesta Levoča na
rok 2019 podľa predloženého návrhu.
T: 19.12.2019
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021
a 2022
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Ľuboš Kamenický bližšie vysvetlil.
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Anna Kravecová – otázka domov pre seniorov. Vláda ešte pred voľbami bude rozdávať 16,5
milióna eura. Humenné ešte 750 tisíc ešte potrebuje na rekonštrukciu, Kežmarok ide za 350
tisíc opravovať. Levoča nemá takýto stánok. Spojiť MŠ na Francisciho a základnú školu. Či
by sa nemohol na terajšej MŠ zriadiť zariadenie pre seniorov a opatrovateľské služby.
Nestačia len predvolebné sľuby, ale občania sa pýtajú, aké kroky robí mesto. Zatiaľ naši
klienti sú umiestňovaní po celom Slovensku. Máme Humanitár. Dávajú tam občania svojich
rodinných príslušníkov. Bolo by dobre, keby sme finančné prostriedky investovali do tejto
veľmi potrebnej investičnej akcie.
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – pripomeniem návrhy z finančnej komisie. Bol som autorom
týchto návrhov. Rozpočet sa skladá z možných príjmov. Je veľmi ťažké zostaviť rozpočet
každý rok tak, aby odzrkadlil všetky potreby. Bude ma zaujímať, či sme schopní pripraviť
štrukturálne zmeny, ktoré nám poriešia výdavkovú časť. Dotknem sa konkrétne úseku
školstva. Na jednej strane konštatujeme pokles detí, na druhej strane koeficienty sa nám
zvyšujú enormne. Je tam personál, budovy. Normatívy musíme naplnať. Či vedenie mesta má
víziu, ako riešiť túto situáciu. Aby sme reflektovali počet žiakov na území mesta. Na druhej
strane rozbiehame IBV, bytové domy, ktoré možno prinesú nárast počtu obyvateľstva v
budúcnosti. Na druhej strane reagujem na prenesený výkon štátnej správy. Na to sa treba
pozrieť. Niektoré samosprávy už ponúkajú štátu, aby si prenesený výkon štátnej správy zobral
naspäť. My to dofinancovávame cca 60%. Ďalej upozorňujem na výdavkové časti, ako je
aktivačná činnosť. Jeden § rieši UPSVAR a na druhej strane je druhý § pre MsÚ. Odporúčal
by som, aby vedenie mesta začalo rokovať. Jedni urobia ľavú stranu chodníka, druhí pravú
stranu chodníka. To som obrazne povedal. Naberáme zamestnancov na projekt
Opatrovateľská služba. Výpadok bude enormný. Pani kolegyňa poslankyňa hovorila, nemáme
sociálne zariadenie pre seniorov, sanujeme to opatrovateľskou službou. Dlhodobo. PSK
prevzal knižnicu, jedná sa o sumu 35 tisíc euro, ktorá by pomohla v rozpočte mesta alokovať
ich do existujúcich budov MsKS, dlhodobý problém je budova kina a knižnice. Musíme nájsť
systém, ako to vyriešiť. Sme na úrovni, nechcem uraziť niektorú menšiu samosprávu, ale je to
za technickým dožitím tejto budovy.
Miroslav Dunčko – prečo je také veľké navýšenie pri LIM, skoro 7000, prečo je taký náklad?
Mgr. Ľuboš Kamenický – mení sa dodávateľ, toto je predpokladaná výška sumy, koľko to
bude stáť.
JUDr. Ľubomír Murín – pán prednosta, už je teda vybratý uchádzač? Bude iný vzhľad, dizajn
LIMky?
Mgr. Nikolaj Kučka – bude tá informácia ďalej v diskusii.
Miroslav Čurilla – pohyb v spoločnosti je taký, že po hojnosti prichádza obdobie recesie
a určite sa to dotýka aj samospráv. Nie je to zodpovedná politika štátu. Legislatívne zmeny,
ktoré majú priamy dopad na mesto, sa premietajú aj do transferov, finančne ich nevykrýva.
Najmä v oblasti školstva. Na jednej strane sú tam zmeny, ktoré musíme rešpektovať, pretože
sú to zákonné povinnosti. Na druhej strane normatívy sa nemenia. Sanujeme to z vlastných
príjmov. To je problém. Rozpočet je rizikový. Hlavný príjem od štátu v daniach, tá prognóza
je navýšená. To nevykrýva ani nápočet. Máme nižší počet žiakov. Sme ešte nižšie, ako
minulý rok. Je to vážny problém. Musíme zodpovedne vnímať, v ťažších rokoch prognózy šli
ešte nižšie ako je odhad, konzervatívny prístup je opodstatnený. Nemáme rozpočtované a
schvaľovali sme vstupy do projektov. Nemáme kryté spolufinancovanie. To budeme musieť
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v priebehu roka riešiť. Dlhodobo sa nevalorizujú sumy, ktoré nám refuduje štát. Zastupujeme
štát v niektorých činnostiach. Našim zámerom je v budúcom roku ísť do investícií. Do
výstavby bytových domov na Sídlisku Západ. Včera nám doniesli dokumentáciu. Nepoznali
sme východiská. Riziko vidím v obstarávaní. Ale ak by sme to úspešne zvládli, chceme sa
uchádzať v ŠFRB a stavať dva bytové domy. Musíme to ale spolufinancovať. Je tam
viaczdrojové financovanie. Sme v kategórii NRO, ideme s nulovou sadzbou. Je to pomerne
výhodné. V januári samostatným dlhodobým úverom budeme musieť schváliť cca 250 tisíc
eur. V januári budeme musieť riešiť zmenu rozpočtu. Potrebujeme asi 14 uznesení, ktoré
budeme musieť schváliť. Na záver poviem pozitívnu vec. Nie je súčasťou rozpočtu. Je
schválený štátny rozpočet, v ktorom sa podarilo, primátor viac krát intervenoval, sme boli aj
príjemne prekvapení, v časoch keď prebiehalo škrtanie. Ale podarilo sa nám to, je to už aj
v schválenom rozpočte, z Ministerstva financií na pamiatky 1,1 mil. eur. Kým nemáme
doklad, nebude to predmetom rozpočtu. To sú peniaze, ktoré nám zreálnili ďalší postup.
Ambíciou je, že by sme chceli ukončiť tú stranu NMP.
PaedDr. Ľubomír Repaský – kultúrne služby, sú rozpočtované aktivity klimatizácie
kongresovej sály?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zatiaľ nie. Pokiaľ by to bolo možné z grantov, bolo by to
tiež jedno z riešení.
PaedDr. Ľubomír Repaský – poprípade v rokoch 2021? Aby aj v letných mesiacoch tam
ľudia mali komfort.
JUDr. Ľubomír Murín – schvaľovanie 250 tisíc eur. V januári, či vo februári? Bude to úver
schvaľovaný na neoprávnené výdavky? Či na spolufinancovanie?
Miroslav Čurilla – celý rozpočet predpokladaný je na 3, 2 milióna eura. 250 tisíc je naše
spolufinancovanie. Tento úver, ktorý budeme schvaľovať, to nebudeme splácať zo svojich,
ale z nájmu. Nájom sa bude podieľať na likvidite.
JUDr. Ľubomír Murín – čiže nás nebude nejakým spôsobom zaťažovať?
Miroslav Čurilla - 3,2 miliona eura. Ale pravdepodobne bude nižší. Ešte sa bude súťažiť.
RNDr. Vladimír Adamkovič – chcem si splniť povinnosť. Mám osobný záujem ako konateľ
spoločnosti TV Levoča.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – teraz pri rozpočte vidím rozumné riešenia a návrhy
z finančnej komisie. Ďakujem všetkým členom finančnej komisie. Sú tam výborné
pripomienky. Výstup je dobrý. Ja súhlasím aj s navýšením rozpočtu pre TSML. Bola tam
jedna z požiadaviek aj navýšenie rozpočtu pre TSML. Očakával by som aj ďalsie roky, aby
bola práca taká dobrá, kvalitná. Rozpočet je základným dokumentom mesta pre celý rok a aj
roky dopredu. Je vyskladaný tak, aby sme ho mohli vyskladať vyrovnane. V niektorých
oblastiach sme museli spraviť škrty. Museli sme dofinancovať 610 a 620, to sú mzdy
a odvody. Ide to na úkor prebytku bežného rozpočtu.
To, čo povedal pán vedúci chcem zvýrazniť. Veľmi ťažko by sa nám všetkým v júni škrtali
výdavky, ktoré by už boli nadhodnotené. Návrh pani Kravecovej a čiastočne aj pán doktor
Cvoliga to naznačil. V roku 2020 budeme sa musieť vážne zaoberať školstvom. Máme tri
poloprázdne ZŠ. Máme 6 materských škôl. Aj keby nám počet detí stúpol o 1000, nemáme
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problém ich umiestniť. My nemáme problém s umiestnením detí do MŠ. To majú v
Bratislave, satelity Bratislavy, ktoré predali budovy MŠ v dávnej dobe. Tam je problém
s umiestnením detí do MŠ. Tam ozaj rodičia musia platiť neskutočné poplatky za umiestnenie
dieťaťa do MŠ.
Musíme nájsť model, ako to usporiadať do zmysluplných celkov. Nevyhýbam sa tejto otázke.
Tam je najväčší priestor na reálne ušetrenie bežných výdavkov. Tým som povedal všetko. Čo
sa týka investícií do rozvoja mesta. Treba si porovnať hodnotu majetku mesta celkového za
príslušný rok a do budúcna. Ak aj východisková situácia nie je ružová, aj na budúci rok
plánujeme investície ktoré zhodnotia majetok mesta. Tie dva bytové domy a tých 48 bytov
nebudeme mať problém prideliť okamžite po dokončení. Púšťame sa do výstavby jedno
a dvoj izbových bytov. Metre štvorcové budú podľa bežného, nie zníženého štandardu. Aj
keď rozbehneme IBV, môj cieľ je prekročiť hranicu 15 000 obyvateľov v našom meste.
Riziko bolo to, že sa nám nepodarí zostaviť rozpočet vyrovnaný, ale podarilo sa, po všetkých
tých zmenách. Ďakujem aj finančnému oddeleniu za ich prácu.
Miroslav Čurilla – mám potrebu doplniť pána primátora v jednej veci, aby nevznikol mylný
zámer. Máme tu tri školy, ktoré nie sú vyťažené. Školstvo treba riešiť. Nemyslím si, že by
sme prešli k racionalizácii ZŠ, alebo k znižovaniu počtu ZŠ. Skôr to bolo myslené inak.
Hlavne týka sa to rozvoja mesta. Aby mladé rodiny sa tu mohli zastabilizovať. IBV – chceme
pripraviť mladým rodinám, aby sa mohli rozvíjať. Našou povinnosťou je robiť práve v tejto
oblasti.
RNDr. Vladimír Adamkovič - budúcnosť je v deťoch. Treba rozumne zvážiť, aké opatrenia
prijať. Aby sme si do budúcna neurobili nejakú prekážku v tom, že zbúrame to, čo máme
a potom budeme krvopotne stavať na novo. Rátame s tým, že tu bude prírastok mladých
rodín, detí.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nikdy som nemyslel redukciu. Stav MŠ a ZŠ ostane taký
aký je. Ale musíme sa pozrieť na ich efektívnosť a hospodárnosť. To som nepovedal, že
ideme nejaké škôlky rušiť. Máme ich tak teritoriálne dobre rozmiestnené, že iné mestá vôbec
ich tak dobre nemajú. Rodičia si môžu deti dať do zariadení čo najbližšie miesta ich trvalého
pobytu.
RNDr. Vladimír Adamkovič – aby sme neodpredali budovy MŠ. Nám treba deti.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – hľadať pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve. Aby sme sa
nemuseli s niekým dohadovať. Máme naše pozemky aj s infraštruktúrou. Parkoviská. Pýtali
ste sa na úver, ktorý tu bol spomínaný. Sú neoprávnené výdavky, každý byt musí mať 1,5
parkovacieho miesta. Na západe je najviac zhustená doprava, bude tam najväčšia potreba
parkovacích miest, nie len pre 48 bytov. Parkovanie bude nielen pre tie dva bytové domy.
JUDr. Ľubomí Murín – urobiť verejný prieskum. Pozemok s výhľadom na majetky
a s výhľadom na sídlisko. Požiadavka na Investičné oddelenie. Základné, veľké stavby, aby
sme nebudovali vždy na začiatku zimy. Strácame. Základné investície realizovať od skorej
jari do neskorej jesene. Ďakujem.
JUDr. Dana Rusnáčiková – legalita a legitimita. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so
zákonom. Bol zverejnený na webovej stránke. Odporúčam Vám schváliť návrh rozpočtu
2020. Kvitujem, že bol zostavený na princípe opatrnosti. Že nenapĺňa prognózu, ktorú
kritizuje aj európska komisia a NKÚ. Upozorňujem na plnenie vlastných daňových príjmov.
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Vidím tam rezervu. Nedosahujeme ani celoslovenský priemer. Na strane výdavkov,
nepredkladala som samostatné stanovisko k VZN, nakoľko je zahrnuté v mojom stanovisku
k rozpočtu. Rozpis dotácií určuje zriaďovateľ.
Anna Kravecová – poslanecký návrh - štátnu dotáciu v roku 2020 na zriadenie zariadenia pre
seniorov a zriadenia opatrovateľskej služby.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – mám problém, čo sa týka jeho naplnenia. Správa prebehla
médiami. Nevieme na čo sa vláda zaviaže tie peniaze použiť. Už si niečo delia. Na kultúrne
pamiatky dostaneme 1,1 milióna eur. Ale až keď budeme mať oficiálne na papieri, koľko
peňazí pôjde do mesta, potom môžeme s nimi nakladať. S formuláciou mám problém, aby
sme to nemuseli do budúcna opraviť a rušiť.
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – pozerám do vládneho materiálu. Máte pravdu. Je tam suma,
ktorú ste spomínali. Ale už vidím, že sú to účelovo viazané prostriedky. Prílohou je Okres
Levoča a vidím tu konkrétne veci: Centrum sociálnych služieb Sp. Podhradie. Obec
Bijacovce. Už je tu všetko rozpísané. V Levoči výstavba krytého bazéna. Na Okres Levoča je
rozdelených 624 tisíc eur. Jedná sa o 12 okresov. Už sú účelovo viazané.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán doktor, ani toto nebude úplne pravda, lebo tie veci už
sme schvaľovali na výbore. Ani tá príloha nebude úplne košér, čo je tam zverejnená. Keď
trváte na tom, dám o tom poslaneckom návrhu hlasovať.
Mgr. Nikolaj Kučka - nechcem spochybniť kapacity v jednotlivých zariadeniach.
Prešťahovanie MŠ do ZŠ, potrebujeme prvotnú investíciu. Sú iné požiadavky na prevádzku
MŠ v ZŠ. Neobmedzujúco sa navzájom. Na to sa musíme pripraviť.
Anna Kravecová – v minulosti tam bola MŠ. A bolo viac žiakov ako je teraz.
Mgr. Nikolaj Kučka – ale v súčanosti nemáme ani jeden priestor uspôsobený pre MŠ.
PaedDr. Ľubomír Repaský – s tým návrhom ja osobne nemám problém, naopak už sme o tom
hovorili s vedením, že treba pripraviť niečo pre seniorov. Žiadame dotáciu na vybudovanie
seniorského centra. Podľa mňa je to kontraproduktívne v tejto situácii.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – páni poslanci, nie, aby ste tento návrh nepodporili. Ja
nehovorím, aby ste ho nepodporili, ale prv musíme vyriešiť MŠ , ZŠ a až potom sa môžeme
zapodievať, čo v tej budove.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – v prvom rade musíme vyšpecifikovať, čo vlastne chceme.
Z poslancov mám najviac prejdené DSS od Spišského Štvrtku až po Spišské Podhradie.
Rozprávam s riaditeľmi. A nie je to také jednoduché. Prevádzka je nákladná. Či občania budú
ochotní a schopní dofinancovávať prevádzku. Aký je dopyt? Vyčísliť. Boli by to dvojky,
jednopostele? Hľadať v rozpočte, pretože to budeme musieť dotovať. Pri súčasných
nárokoch. Vykryje to rodina, dôchodca, alebo samospráva? A ak samospráva, musíme
vyčleniť v rozpočte prostriedky. Problém je tak zložitý, nedovolím si vôbec povedať, aby sme
viazali účelovo prostriedky, ktoré nemáme. Oddelenie sociálnych služieb nech urobí analýzu.
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JUDr. Pavol Papcun – ja by som doslova podpísal, to čo povedala pani poslankyňa
Dzurňáková. Ako zámer, ako myšlienka je zámer dobrý. Mali by sme sa k nemu vrátiť, keď
budeme mať všetky otázky zodpovedané.
JUDr. Ľubomír Murín – a čo budova bývalej polikliniky? Rybársky zväz dostal výpoveď.
Mali tam kancelárie. Taká prevádzka nedala by sa tam umiestniť? Má vedenie nejaký zámer
s touto budovou?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – no už sme sa posunuli ďaleko od poslaneckého návrhu, ale
dobre. My ako mesto Levoča máme dostatok nehnuteľností, kde by sa takéto zariadenia dali
umiestniť, alebo ktoré by boli vhodné. Ak sa pýtate na polikliniku, časť chce Zbor väzenskej
a justičnej stráže. Ja som zástanca toho, aby si ju zobrali celú, aby ju celú zrekonštruovali,
a aby slúžila celá na tento účel. Je ťažké nájsť niekoho na časť týchto priestorov. Slovenský
rybársky zväz nemá problém hocikde inde si priestory nájsť. Námestie Majstra Pavla č. 47
a 43 sa budú cez Obnov si svoj dom dávať do prevádzkyschopného stavu. Nemôžeme
prenajímať zadarmo. To už skončilo. Jedna vec je urobiť také zariadenie. Druhá vec je
financovanie. Bežný dôchodca má dôchodok 300 eur. 10% mu musíte nechať, čiže 270 eur.
A reálna cena možno Vás vyjde 600 eur. Otázka je kto. Deti? Situácia je taká. Deti vedia
rodičov potiahnuť a povedať, si rodič, tak sa o mňa postaraj. Poniektorí síce pozeráte na mňa,
máte ešte malé deti. Ale prídete do tej situácie, že nielen rodič má povinnosť sa postarať
o dieťa, ale aj to dieťa má voči rodičom tú povinnosť, sa v konečnom dôsledku sa o rodiča
postarať. Na to máme zákon.
Anna Kravecová – 12 rokov som bola v komisii sociálnych vecí. Už dlho sa plánuje domov
opatrovateľskej služby. Čo evidujem, najmenej 30 občanov mesta Levoča je umiestnených
inde a všade doplácajú. Každý Levočan bude radšej mať rodiča umiestneného tu a vedieť ho
aj navštíviť, aj napriek tomu, že bude doplácať, ako sa majú cez víkend ťahať sa do
Medzilaboriec. To radi doplatia.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nikto z nás nie je proti takémuto objektu, aby bol
v katastrálnom území mesta Levoče. Môžete schváliť to uznesenie, ale budete ho musieť
preschvaľovať, lebo už rozdeľujete niečo, ako politici, ktorí už majú číslo a už delia.
Miroslav Čurilla – je to návrh ľudský. Starí ľudia boli najviac ukrivdení novou dobou,
demokraciou. Ľudia, ktorí celý život pracujú a platia dane štátu, o nich by sa mal postarať
v prvom rade štát. Štát má aj peniaze, ktoré celý život, od tých ľudí vyberal. A štát to určil
kompetenčne, že to robí prostredníctvom VÚC. Sú potom aj súkromné, ktoré sú napojené na
financovanie cez VÚC. A sú aj mestské, ktoré tiež sú napojené. Štát sa teraz rozhodol , že ak
budovať nové, tak úplne iný štýl. Menej kapacitné. Minulý rok sme boli projekčne pripravení.
Celková investícia bola cez milión na tých ľudí. Ročne by sme museli doplácať na tých 12
ľudí ako mesto vyše 80 tisíc. Najhoršie na tom bolo že doplatok, aj keby VÚC by nás zaradil
do siete, aj napriek tomu vychádzal neskutočne vysoký doplatok od tých ľudí. Preto sme aj
upustili od toho. Aj VÚC avizoval, že je tu Spišský Štvrtok, Sp Podhradie, že je tu dostatočná
kapacita, tak by nás ťažko zaraďoval do siete. Je to vážny problém, len to uznesenie, ten Váš
návrh nám to nevyrieši. Všetci by sme radi k tomu prispeli.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v tejto chvíli a v tomto znení je to nerealizovateľné.
Anna Kravecová – štátnu dotáciu od vlády na rok 2020 investovať na zriadenie zariadenia pre
seniorov a opatrovateľskej služby.
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PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – momentálna legislatíva, majú to byť tzv. rodinné domy. Stalo sa
to, že klienti sú na okraji spoločnosti.

UZNESENIE č. 10
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Hl. za 5

proti 0

zdr

8

nehl. 1 = NESCHVÁLENÉ

MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej: štátnu dotáciu od
vlády na rok 2020 investovať na zriadenie zariadenia pre seniorov a opatrovateľskej služby.
T: 19.12.2019
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
T: 19.12.2019
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021
a 2022.
T: 19.12.2019
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje použitie dlhodobého úveru vo výške 743 957 eur nasledovne:
Účel
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa
Križovatka ul. Slavkovská
VO Probstnerova cesta
Detské ihrisko Pri prameni
Vodná nádrž Levoča
cyklochodník
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Suma
183 934
8 895
167 000
10 000
97 410
197 143

MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho
Rekonštrukcia - spolufinancovanie
prechody pre chodcov - Probstnerova cesta
Spolu

34 975
7 400
37 200
743 957

T: 19.12.2019

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 14
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 142 304 eur nasledovne:
Účel
Projektová dokumentácia
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa
Križovatka ul. Slavkovská
Vnútrobloky, sídl. Rozvoj
Detské ihrisko Pri prameni
Rekonštrukcia - spolufinancovanie
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
Vodozádržné opatrenia
NMP 43
Spolu

Suma
24 638
8 000
26 105
33 152
6 000
4 160
11 154
27 991
1 104
142 304

T: 19.12.2019

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 15
K bodu: Rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje čerpanie krátkodobého úveru vo výške 240 541 eur na predfinancovanie
projektu Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča.
T: 19.12.2019
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

6. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby a fyzickej osoby
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Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 16
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 12/2019 z 19. 12. 2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej
osoby
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 12/2019 z 19. 12. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby.
T: 19.12.2019
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

7. Plán práce MR a MZ na rok 2020
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila.

UZNESENIE č. 17
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2020
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2020 podľa predloženého návrhu.
T: 31. 12. 2019
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

8. LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča – Cenník
nájmu plochy platný od 1.2.2020
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Kučka bližšie vysvetlil.
Ján Lorko – koľko za reklamu bol príjem ročne.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ročne sa to pohybuje od 6,5 do 8,5 tisíc eur. Asi tretina
nákladov.
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Mgr. Nikolaj Kučka – toto zvýšenie 10% zvýšenie pomôže dofinancovať zvýšený náklad.
Vzhľadom na skutočnosť, že o inzerciu aj opakované plagáty je dosť veľký záujem, tak sme
sa zhodli na tom, že cena môže byť vyššia.
Miroslav Čurilla – bola to silná firma, ktorá odstúpila. Evidovala 35% nárast nákladov. Robili
sme preto nové VO.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – zaujala ma iná záležitosť čo sa týka nášho časopisu LIM.
Chcela by som poprosiť vedenie mesta, aby niekoho z grafikov oslovila. Niekoho, kto vie
s tým pracovať, aby to nebolo o tom, že kde máme voľné miesto, dáme príspevok. Aby to
nebolo o tom, že TSML sú so SNM. Džabaniny s voľbami. Neviem či to bol zámer, irónia.
Poviem pravdu, ťažko sa orientujem. Kde je voľné miesto. Pani riaditeľka mala krásny
koncert v sobotu. Veľmi malý oznam, ktorý je nečitateľný. Vnútorná dvojstrana. Oznam
o krásnom koncerte v sobotu bol maličký, ťažko čitateľný. Aj keby nás to stálo o jednu stranu
navyše. Aby to bolo štrukturovane rozdelené. Buď nejakého grafika, alebo aby sa redakčná
rada rozšírila.
Mgr. Andrea Kolečanyiová – tým, že som sadzbu robila, v predchádzajúcej práci som robila
sadzbu. Nie je to o jednej strane. Sú to 4 strany. Prehľadnosť by bola lepšia. Dala by sa urobiť
aj lepšie. Záložku. Farebné rámiky.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – berieme ako pripomienku k samotnej LIM.
Ján Lorko – aby zabezpečili, aby dovoz do schránok bol do 1.dňa v mesiaci.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ak máte také info, že niektorá lokalita nebola doručená,
treba nám to dať vedieť. Nielen prostredníctvom MZ, ale aj prostredníctvom telefónu.
Mgr. Nikolaj Kučka – sú aj také prípady, že niekto vytiahne LIM zo schránky, potom je
zahodená o 200 m vyššie. Nikdy sa nestalo, že nie je vystránkovaný dom, alebo celá ulica.
Nie je to pravidlo. Ozývajú sa nám inštitúcie. Náš náklad, ale s inštitúciami nerátal. Prioritne
je to určené pre domácnosti.
PaedDr. Ľubomír Repaský – súhlasím s pani kolegyňou Dzurňákovou. Tento problém sa riešil
už skôr, ale musíme si uvedomiť, že tu by došlo k profesionalizácii celého mesačníka, čo by
stálo iné peniaze. Áno, ja súhlasím, aby sa to zlepšilo. Je tam súčinnosť redakčnej rady
a daného vydavateľa. Takýto magazín musí splniť aj zákonné limity. Veľkosť písma a pod. Je
tam aj zákonný limit. Bolo by treba poprosiť niekoho, aby nám s tým pomohol. Len, či by to
bolo bezodplatne?

UZNESENIE č. 18
K bodu: LIMKA –Informačný
plochy platný od 1.2.2020
Hl. za 17

magazín

proti 0

mesta
zdr

Levoča
0

–

Cenník

nájmu

nehl. 0

MZ schvaľuje Cenník nájmu plochy platný od 1.2.2020 v Informačnom magazíne mesta
Levoča (LIMKA).
T: 19.12. 2019
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
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9. Návrh cenníka TSML
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil.
Mgr. Michal Kašper - prenájom zimného štadióna po 14:00 hod.
Mgr. Branislav Minďaš – sú dve ligy na území mesta.
Mgr. Michal Kašper – PN na zníženie ceny prenájmu ľadovej plochy zo 114 na 110 eur.
Mgr. Branislav Minďaš – skúste to povedať vedúcemu FO, myslím, že sa nepoteší veľmi.
JUDr. Ľubomír Murín – koľko to znamená to % navýšenie? koľko Vám do organizácie príde
naviac? Po navýšení. Máte nejaký prepočet?
Mgr. Branislav Minďaš – v ktorej oblasti?
JUDr. Ľubomír Murín – celkovo. Ono to súvisí s tým, že bolo odobraté TSML oproti
plánovanému príspevku. Porovnávam rok 2018 a 2019.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je koniec roka 2019 a nemám pocit, že by sme TSML niečo
ubrali.
Mgr. Branislav Minďaš – dávali sme do cenníka položky, ktoré ešte v cenníku nikdy neboli.
Ťažko povedať aký je dopyt, ale ak chceme na dopyt reagovať, takúto službu musíme
poskytnúť. Vydali sme cez 50 vyjadrení k existencii sietí. Toto nám prinesie cez 900 eur.
Ostatné veci, buď tam vôbec neboli, alebo pri cintorínskych službách mierne zvýšenie. Nie sú
to čísla tisícové. My ako správcovia najlepšie časy, cez ktoré sa dá prenajať štadión. Sú to
víkendové a predvíkendové. Poukazoval som, že liga sa hrá v najlukratívnejších časoch.
Možno, keby sa hrala v iných časoch, by sa prenajímala plocha ľahšie. Ale zatiaľ nemáme
problém štadión prenajať.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – tie vrecia, ktoré budú jednorázové. Na TKO, či
separovaný zber?
Mgr. Branislav Minďaš – čisto na TKO. Podnikatelia, alebo fyzické osoby podnikatelia. Čiže
všetci podnikatelia, ktorí majú podnikateľskú činnosť na území mesta, majú množstvový zber.
Prihlásili si určitý počet vriec. Ak nebudú postačovať, môžu si dokúpiť. Separovaný je
bezodplatne, ale vrece si musia kúpiť.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA - vrecia im už nebudeme vracať. Budete mať prehľad,
koľko tých vriec je daných? áno, ďakujem pekne.

UZNESENIE č. 19
K bodu: Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča
Hl. za 16

proti 0

zdr
14

0

nehl. 0

MZ schvaľuje Cenník nájmu Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2020
podľa predloženého návrhu.
T: 19.12. 2019
Z: Mgr. Minďaš
Mgr. Kučka

10. Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2020
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
JUDr. Rusnačiková bližšie vysvetlila.
Anna Kravecová – vrátim sa k predchádzajúcim veciam. Keď neboli spokojní občania
s prácou pani kontrolórky. Mala byť zriadená komisia. Či sa niečo v tom robí?
JUDr. Dana Rusnačiková – nemám o tom oficiálnu vedomosť. Bola som PN. Mala byť
zriadená komisia, ale či bola a či zasadla a v akom výsledku? Neviem a nemám vedomosť ani
o výstupe.
Mgr. Ladislav Ogurčák – je to v štádiu riešenia. Komisia zasadla. Výstup bude koncom
februára.

UZNESENIE č. 20
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2020
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2020.
T: 01.01.2020
Z: JUDr. Dana Rusnáčiková

11. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Ing. Pitoráková bližšie vysvetlila.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jedná sa o začatie procesu zmeny VO. Bude treba ešte
rokovať , aby to bolo košér.
JUDr. Pavol Papcun - aký to má vplyv na zmenovú procedúru?
Ing. Alžbeta Pitoráková – nevieme, treba sa na Ministerstve dotazovať.
JUDr. Pavol Papcun - myslím samotná zmena územného plánu. Či bude treba prejsť
zmenovú procedúru na Ministerstve.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú len dve možnosti, buď áno, alebo nie. Možno ich
stanovisko bude že treba urobiť dodatok k zmluve
JUDr. Ľubomír Murín – viete nám to ukázať na mape? V ktorej časti sa jedná, kde to je.
Ing. Alžbeta Pitoráková – ukážeme, nie je problém. Chcú celú pravú stranu.
JUDr. Ľubomír Murín – pre mňa neznáma firma.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú 20 rokov na Slovensku. Od roku 1999.
Mgr. Jaroslav Kramarčík – máme priemyselný park, plánuje sa na Novoveskej ceste budovať
chodník až k priemyselnému parku? Viem že je tam vlastníctvo aj PSK.
Ing. Alžbeta Pitoráková – začali sme na tom pracovať.
RNDr. Vladimír Adamkovič – chcem sa opýtať k zámerom firmy, ťažké kovy, dopady na
životné prostredie. Zvažovali sa aj tieto alternatívy? Spišské Vlachy. Museli merať
dozimetrami materiál. Rádioaktivitu. Exhaláty. Prašnosť prostredia. Firma funguje pri
Poprade a chce odtiaľ odísť práve pre tento problém. Zaoberáme sa tým?
Miroslav Čurilla – rokovanie je v pokročilom štádiu. Fabrika bola etablovaná pri obytných
domoch v Poprade. Čo je prípustné a čo je neprípustné čítame v bode 3. Sme v štádiu, kedy
sme viazaní určitou mlčanlivosťou. Je vysoká pravdepodobnosť, že prebehne EIA.
Posudzovanie vplyvov. To bude dávať garanciu, aby rozptýlila pochybnosti v tejto otázke.
Firma je dlho na trhu. Dáva nám garanciu, aby sme jej venovali pozornosť. Na rozdiel od tej
predchádzajúcej , tento partner je iný, podstatne čitateľnejší partner.
Anna Kravecová – som skeptická. O každom investorovi sme tak spievali, ospevovali, ale
húfne nezamestnáva nikto. Ten HPZ, od kedy sa to slovo dostalo do povedomia ľudí stále spí.
Dúfam, že ďalšia fabrika bude lepšia. Aj keď chodia referencie o škodlivých výrobkoch.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nemaľujte čerta na stenu. Ešte nič nie je dojednané. Nič nie
je podpísané. Už dopredu sa všetkého bojíme. Ja chápem, za všetkým sú určité obavy.
Súkromníkovi nemôžete nariadiť, aby zamestnal levočanov. Na to už zabudnite. Keby dnes
sme chceli 400 ľudí zamestnať z Levoče, tak ani na UPSVAR ich toľko nenájdeme. Sme
súčasťou Slovenska. Súčasťou EÚ. Zabudnite. Socializmus skončil.
Miroslav Čurilla – aby nevznikla panika. Výrobky sú súčasťou života ľudí. Používajú sa na
celom svete.
JUDr. Pavol Papcun - v ktorom štádiu sa vyžaduje EIA?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jednu vec ešte k tomu doplním. Viete z čoho sa vyrábajú
autá? Tak to je niečo také. Tak potom sa vráťte ku koňom a ani autá nepoužívajte.
RNDr. Vladimír Adamkovič – na poslednom MZ sme zrušili uznesenie. Máme referenciu od
Helske? Aká je spätná väzba od spoločnosti HELSKE?
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – máme zmluvu s Helske sro. V súčasnosti je asi 30 odrôd
spoločnosti, ale máme podpísanú zmluvu len s jednou z nich. Máme záväzok ako mesto zo
SARIO. Helske ako také za nás ten záväzok zamestnávať nikdy nebude spĺňať. Myslím si, že
Levočské strojárne majú dosť pozemkov k dispozícii, Dynabrade je na predaj, navrhol som im
alternatívne riešenie, kde by mohli rozšíriť portfólio, pokiaľ investične bude záujem. Okrem
administratívnej budovy je skolaudované všetko. Je to len začiatok procesu, obstaranie zmeny
územného plánu.

UZNESENIE č. 21
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Hl. za 13
proti 0
zdr 1
nehl. 0
MZ schvaľuje obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na parcele C KN
č. 4588/32 v k. ú. Levoča, za podmienok, že financovanie obstarania zabezpečí žiadateľ
zmeny územného plánu mesta Levoča fy Shűle Slovakia, s.r.o. Teplická 34 A Poprad, formou
refundácie skutočne vynaložených nákladov na obstaranie zmeny územného plánu.
T: 19.12.2019
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

12. Interpelácie
Anna Kravecová – bezbariérový vstup na poštu. Malo sa to riešiť pri rekonštrukcii námestia.
Boli tam nejakú nezrovnalosti. Bolo by dobre, keby sa vyvolalo jednanie s riaditeľom pošty.
Buď popri schodišti, alebo z bočného vchodu z múzea.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bezbariérovo sa to urobilo. Problém sú asi dva schodíky,
ktoré vedú na poštu.
Anna Kravecová – ale zdola od múzea.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tam je bezbariérový chodník.
Anna Kravecová – ale nevôjde na poštu tadiaľ.
Mgr. Nikolaj Kučka – vo vnútri sa nedostane ale ďalej. To už je záležitosť ich. Tam bol
problém, že tam nejaká značka bola umiestnená. Ale tá sa dala preč. Vo vnútri v interiéri sú
ďalšie schody. Po vchod to majú vyriešené.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môžeme hovoriť len o verejných priestoroch a nie o budove
samotnej pošty. Aby sme to neriešili na MZ.
MUDr. Ingrid Dzurňáková – nemala som pocit, že by som to mala spomínať pri návrhu
zmeny rozpočtu, ktorú navrhol pán Papcun. Je to veľmi ťažký legislatívny problém. Budú
musieť ľudia splácať úvery. Okolité budovy boli taktiež postihnuté. Tak ako odišli, stihli si to
vyfotiť. 12 dní sa do bytu nedostali. Sviatky určite nebudú v bytoch tráviť. Tlaková vlna
a výpad okna z rámu chvalabohu nikoho ďalšieho nezranilo. Neviem, aké sú možnosti
vyčlenenia na konrétnu rodinu a príspevok poslať konkrétnej rodine a konkrétnym ľuďom. 9.
poschodie. Weberovci.
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JUDr. Pavol Papcun – ak by sme sa teraz vzdali decembrovej odmeny za MZ neviete to
priamo na ten účet poslať?
PhDr. Jozef Cvoliga, Mgr. – mesto Prešov zabezpečuje komplet výmenu poškodených okien
aj u ostatných bytoviek. 3 milióny mesto Prešov už majú na účte a milión je od vlády. Všetky
veci, ktoré vznikli, vláda sa nechala počuť, že dofinancuje.
MUDr. Ingrid Dzurňáková – si nevieš predstaviť, keď nemáš kde bývať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – najčistejšie riešenie je to, čo navrhla pani Ing. Lisoňová,
každý z Vás v januári odmenu individuálne zašlete tej konkrétnej rodine. To je
najjednoduchšie riešenie. Lebo Vy, keď sa vzdáte, peniaze ostanú v mestskej pokladnici.
Nahral mi ale pán Cvoliga, že už mesiac je tu spomínané: poisťovne, mesto, VÚC, všetci, ale
nečital som ani jednu správu o bankovom sektore, koľko odpustili ľuďom banky. To je
rečnícka otázka do pléna.
Mgr. Ladislav Ogurčák – v súvislosti s touto polemikou súhlasím s pani Dzurňákovou, ja
určite prispejem, ale chcem tlmočiť poďakovanie poslancom od rodiny Findurovej, tým, ktorí
ste prispeli na Lianku. Som veľmi rád, že ste medzi sebou pozorní a empatickí. Ďakujem.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kedykoľvek aj mimo zastupiteľstva sa to dá riešiť, chodíte
medzi ľudí.
MUDr. Ingrid Dzurňáková – človeka poteší takto na konci roka, pri takej udalosti je im zaslať
list, že hľadali sme možnosti, našli sme a v najbližšej dobe nejakou sumou prispejeme.
Dzurňáková, Repaský, nič im to nebude hovoriť.
Miroslav Čurilla – je to hrozná tragédia, Inga dáš číslo účtu, náš sekretariát napíše pár viet, na
posilnenie a každý bude mať číslo účtu a každý už podľa svojej vôle odošle čiastku a súčasne
pôjde aj list, ktorý podpíše pán primátor.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je to najjednoduchšie. Prebieha iniciatíva na Slovensku, aby
aj starostovia prispeli sociálne odkázaným. Pôvodne som chcel, aby MsÚ odvádzal časť mzdy
za mňa, a nebolo to také jednoduché. Nakoniec som to riešil zrážkou.

13. Záver
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť
a ukončil 13. zasadnutie MZ. Poprial bezproblémové prežitie vianočných sviatkov. Odovzdal
poslancom malú pozornosť a pozval zúčastnených do modrého salónika na malé posedenie
k záveru roka.
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Interpelácie poslancov MZ
1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej:
- pošta – bezbariérový vstup – vyvolať jednanie mesta a vedúceho pošty o realizácii tohto
zámeru vstupu z chodníka na poštu a vstupu z chodby pošty ku poštovým priehradkám.
T: 19.01.2020
Mgr. Kučka

Mgr. Nikolaj Kučka
prednosta MsÚ
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