Mestské zastupiteľstvo v Levoči

ZÁPISNICA

č. 15
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 20. februára 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
Zapisovateľ: Mgr. D. Spišská

1. Otvorenie a program zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal poslancov, otvoril 15. zasadnutie MZ
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil neprítomnosť pani poslankyne
MUDr. Jany Surákovej. Navrhol návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a určil
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky. Doplnil program
o bod“ “ Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ v rámci bodu Nakladanie s majetkom
mesta.
MUDr. Dzurňáková – navrhujem doplniť bod „zmena v komisii pre ochranu verejného
záujmu verejných funkcionárov mesta“ za bod č. 12 ako bod č. 13.
UZNESENIE č. 1
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 15

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, RNDr. Vladimír
Adamkovič, Mgr. Ladislav Ogurčák.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 2
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 14

proti 0

zdr1

nehl. 0

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Kolečányiová, Radoslav Kellner.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 3
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 13
proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje doplnenie do programu zasadnutia MZ do bodu Nakladanie s majetkom mesta
bod“ Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“.
T: ihneď
Z:Ing. Vilkovský, MBA
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UZNESENIE č. 4
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 16
proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej – doplniť
do programu zasadnutia MZ za bod č. 12 bod ako bod č. 13: Zmena v komisii pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 5
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 15
proti 0

zdr 0

MZ schvaľuje program zasadnutia MZ s doplnením.
T: ihneď

nehl. 1

Z: Ing. Vilkovský, MBA

2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Kučka –na 13. zasadnutí MZ bolo prijatých 21 uznesení a všetky sú splnené.
Na 14. zasadnutí MZ bolo prijatých 25 uznesení. Uznesenia č. 6,7,18,19,20 v plnení,
ostatných 20 uznesení splnených.
Ing. Novotný – nebol som prítomný na dvoch posledných zastupiteľstvách
- v novembri som predložil v interpeláciách niekoľko bodov
- doručila sa mi časť odpovedí
- na dva body mi nebola doručená odpoveď, nebol som vyrozumený
- kde sa mám dožadovať odpovedí?
Ing Vilkovský, MBA – ktorý bod nebol zodpovedaný?
Ing. Novotný – dal som návrh, aby TSML spracovali návrh VZN s tým, že pneumatiky sa
môžu zvážať na zberný dvora nebude žiaden náklad na túto činnosť
- požadoval som výročnú správu audítora VNsP a.s. za rok 2018.
Mgr. Minďaš – odpovedal som priamo na zasadnutí MZ
- interpelácia je žiadosť o podanie vysvetlenia
- VZN pripravuje Mesto Levoča, odd. IČ, ÚP a ŽP a nie TSML
- my nemôžeme pripravovať VZN.
Ing. Novotný – použil si výhovorku, že nemôžeš zberať pneumatiky, lebo postupuješ podľa
platného VZN, preto si mal dať návrh na zmenu.
Mgr. Kučka – je to možné jedine tak, že v spolupráci s odd. IČ ÚP a ŽP spracujú návrh VZN
- sú tam isté obmedzenia, čo potom s pneumatikami, potrebné mať ďalšie zmluvy
s firmami.
Ing. Novotný – TSML s tým nemajú žiadne náklady
- človek dovezie pneumatiky na zberný dvor, následne zazmluvnená firma ich zadarmo
odvezie
- je to preto, aby ľudia nerobili skládky.
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Ing. Vilkovský, MBA – prednosta dostane úlohu na aprílové MZ
- druhý bod bol aký?
Ing. Novotný – keď sme tu mali predstaviteľov Agelu, chcel som, aby nám doručili
auditovanú výročnú správu za rok 2018.
Ing. Vilkovský, MBA – ale oni majú audit nie ku koncu kalendárneho roka, ale k 1.7.
- je to zverejnené na webe nemocnice.
JUDr. Murín – teraz pozerám na internete zápisnicu z novembra, ale ohľadom bodu, čo mal
požiadavku Ing. Novotný na TSML a Ing. Pitorákovú, ktorá verejne prisľúbila, že pripravia
návrh VZN, nie je tu žiadna diskusia v zápisnici
- žiadam zapisovateľov, aby písali diskusiu ohľadom interpelácii
- zápisnica je nato, aby to bolo podrobne zaznamenané
- z tohto dôvodu som predpokladal, že nejaký písomný návrh dôjde.
Ing. Vilkovský, MBA – interpelácie sa interpelujú, k nim nie je diskusia.
JUDr. Murín – Ing. Pitoráková prisľúbila návrh VZN
- preto žiadam zapisovateľov písať aj diskusiu k interpeláciám.
Ing. Vilkovský, MBA – dajte termín, páni poslanci, ku všetkým interpeláciám.
JUDr. Murín – ale zápisnica je nato, aby sa diskusia k interpeláciám zaznamenávala
- my nevieme ako poslanci uviesť časový horizont, aký termín potrebujú oddelenia na
prípravu
- bola daná interpelácia písomne.
Ing. Vilkovský, MBA – na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva to prejdeme.
UZNESENIE č. 6
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 12
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. a 14. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Správa o stave kriminality na území mesta za rok 2019
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Radoslav Suranovský /riaditeľ OO PZ/ – bližšie vysvetlil
- správa bola dodaná v predstihu v mesiaci január
- ste s ňou oboznámení
- Obvodné oddelenie PZ patrí pod OO PZ Poprad
- porovnanie s rokom 2018 a 2019 uvedené v správe
- závažný je skutok vraždy z mája 2019 v Levočskej doline
- prípadom sa zaoberá KR PZ, Krajská kriminálna polícia
- ostáva dúfať, že bude objasnený
- v minulosti si spomínam požiadavku poslankyne p. Kravecovej na meranie rýchlosti,
tak OO PZ už disponuje meračom rýchlosti, ak by boli požiadavky.
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UZNESENIE č. 7
K bodu: Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2019
Hl. za 16
proti 0
zdr 1 nehl.0
MZ berie na vedomie informáciu o stave kriminality za území mesta Levoča za rok 2019.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

4. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil.
1. Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Kúpa nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 1
nehl. 0
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Levočské Lúky, k.ú. Levoča, a to pozemku parc.
č. KN-C 3770 – záhrada, s výmerou 164 m2, ktorého vlastníkom je COOP Jednota Liptovský
Mikuláš, spotrebné družstvo, Liptovský Mikuláš, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za
kúpnu cenu 5,00 eur/m2 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je
súčasťou verejného priestranstva a miestnej komunikácie.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
PhDr. Mgr. Cvoliga – doba spätne 2 rokov je zo Zásad?
Mgr. Drahomirecký – áno.
2. Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 17
proti 0
zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku parc.
č. KN-C 3772/10 – zast. pl., s výmerou 758 m2, ktorého výmera bola upravená na podklade
geometrického plánu č. 54/2019, vyhotoveného dňa 26.9.2019 geodetom Ing. Petrom
Garnekom, pre Jána Horvátha, rod. Bangová, nar. Bangová a manž. Marcelu Horváthovú,
rod. Bangová nar. Bangová, obaja bytom Levočské Lúky Bangová, Levoča, za kúpnu cenu 10
eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Pozemok parc. č. KN-C 3772/10 je zastavaný stavbou
rodinného domu súp. č. 2869 vo vlastníctve nadobúdateľov – žiadateľov.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
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MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora,
k.ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 7054/8 – zast.pl., s výmerou 928 m2, pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča, IČO: 31966314, so sídlom Nám. Majstra Pavla č.
52, Levoča, za kúpnu cenu 1 euro/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 žiadateľ pozemok významne zhodnotí tým, že na pozemku zrealizuje
stavbu „Parkovisko pri pútnickom dome“, ktorá bude slúžiť cirkevným, verejným účelom
a ľudom s telesným postihnutím, ktorí prichádzajú na toto pútnické miesto motorovými
vozidlami až k bazilike, pričom celý areál Mariánskej hory udržiava kupujúci.
T: 31.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0 nehl. 0
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov v katastrálnom území
Torysky:
- parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 031 m2 ;
- parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 053 m2;
- parc. č. KN-E 17/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou
58 m2 ;
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky;
pre Štefana Polláka, rod. Bangová, nar. Bangová a Mgr. Zuzanu Pollákovú, rod. Bangová ,
nar. Bangová, obaja trvale bytom Bangová, 054 01 Levoča, SR, pre každého v podiele ½-ica,
za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, vyhotoveným dňa
11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:
- žiadatelia užívajú prevádzané pozemky ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu
s mestom Levoča;
- prevádzané pozemky sa priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve
nehnuteľností v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 669/6, pozemku
parc. č. KN-C 669/7 a rozostavaného rodinného domu na ňom postaveného; pozemku
parc. č. KN-C 669/8a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C
669/9a rozostavanej garáže na ňom postavenej; pozemku parc. č. KN-C
669/10a rozostavanej drevárne na ňom postavenej;
- prevádzané pozemky t. č. mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
Obsahom kúpnej zmluvy bude ustanovenie o tom, že Nájomná zmluva č. 31502/08/SMM/170
zo dňa 09.12.2008 zanikne dňom nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 1
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 20 z 9. zasadnutia MZ konaného dňa 19.09.2019,
ktorým bol 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schválený predaj pozemkov v katastrálnom
území Torysky pre Štefana Polláka a Mgr. Zuzanu Pollákovú, Levoča.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 15
proti 0
zdr 0

nehl.2

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom
území Levoča, v lok. ul. Pri strelnici – časť parcely č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou
cca 80 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Dušana Valenta, rod. ,
Bangová nar. Bangová a Valériu Valentovú, rod. Bangová, nar. Bangová, obaja trvale bytom
Bangová, 054 01 Levoča, SR, 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, spočívajúceho v tom, že:
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností
v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 2093/1 a domu s. č. 1507 na tomto
pozemku postavenom;
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať opatrenia na stabilizáciu
pozemkov (parc.č. KN-C 2093/1 a prevádzaného pozemku);
- prevádzaný pozemok mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady.
T: 31.08.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
3. Predaj nehnuteľností -kultúrny dom Levočské Lúky
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil.
p. Lorko – na mestskej rade vznikla diskusia ohľadom predaja tohto bytového domu
- len ja som pozeral do minulosti a na čierne stavby na mestských pozemkoch
- v roku 2016 bol vypracovaný znalecký posudok na 129 tis. EUR a v roku 2019
hodnota podľa znaleckého posudku cca 40 tis. EUR
- asi došlo k chybe výpočtov, že takto klesla cena
- poprosím Andreja otvoriť kataster portál Levočské Lúky č. 53, býva tam skupina ľudí,
ktorej sme ponúkli odkúpenie pozemku pod stavbou, aby si zlegalizovali dom
- pani Ištoková býva na tejto adrese, ktorej sme v minulosti ponúkli možnosť odkúpiť
pozemok pod rodinným domom
- myslím, že poslanci pristúpili k tomu korektne
- predpokladali sme, že sa v tomto vysporiadaní pokračuje
- všetko sú to čierne stavby, či už je to na pozemkoch Slovenskej republiky, či mesta
- dlhodobo nemajú záujem toto majetkoprávne vysporiadať s mestom
- táto skupina ľudí nepokračuje v diskusii
- mám zato, aby sme jej nepredali tento objekt
- nie dobrý signál pre Levočanov, ktorí si poctivo všetko platia, nemajú čierne stavby,
- v budúcnosti by sme mohli pokračovať v rekonštrukcii, nechať to vo vlastníctve mesta
- dostali sme cudzie zdroje na projektovú dokumentáciu, mohli by sme pokračovať
v rekonštrukcii, stav je dobrý, spĺňa všetky parametre
- záleží len od nás, či zrekonštruujeme celý bytový dom
- v meste máme niekoľko domov v dezolátnom stave
- tí ľudia , ktorí v nich bývajú, pravdepodobne ich budeme musieť v blízkej budúcnosti
niekde umiestniť
- títo ľudia nebudú spĺňať parametre na to, aby sa presťahovali do nových bytov
- aj Obzor na Železničnom riadku , byty sú v dezolátnom stave
- preto nebudem hlasovať za predaj
- navrhujem aj zrušiť verejnú obchodnú súťaž.
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p. Kravecová – ja som v minulosti navrhovala, aby sa to prerobilo na byty nižšieho štandardu,
dostala som odpoveď, že mesto na to nemá peniaze.
p. Čurilla – p. Lorko, nepredávame bytový dom
- cena v znaleckom posudku je taká
- potrebné vidieť dom reálne
- objekt v havarijnom stave
- statické narušenie, aj oporné trámy sčasti vyrezané
- výška spolufinancovania , ak by sme chceli byty, je vo výške okolo 200 tis. Eur
- aj vybavenie bytov nižšieho štandardu je dané podmienkami ŠFRB
- aj prevádzka bytov nižšieho štandardu je z našej strany problémová,
- stav je skutočne taký, že do 1 – 2 rokov hrozí statické narušenie
- záujemca deklaruje, že to prerobí na nízko štandardné byty.
p. Lorko – bol som sa tam pozrieť
- nie je to na spadnutie
- v roku 2016 pani Plachetková zo Švedlára chcela dať zato 50 tis. EUR
- poslanci sa zhodli na tom, že je to málo, že prečo zo Švedlára, že môže nasťahovať
koho chce, aj neprispôsobivých občanov
- je to blízka osoba pani Ištokovej, lebo je spolu s ňou na liste vlastníctva, asi jej sestra
- žiadala to v roku 2016.
p. Čurilla – to bol rok 2016, je rok 2020
- za tie roky sme my ako aj poslanci na tomto objekte nič neurobili.
p. Lorko – v roku 2018 sa schválil proces, lebo sme chceli získať finančné prostriedky na
rekonštrukciu
- to, že sa ďalej na tom nerobilo, prečo.
Ing. Vilkovský, MBA – údržba bytov nižšieho štandardu stojí mestskú samosprávu najviac
finančných prostriedkov
- dokonca si povedal, že budeme musieť riešiť Železničný riadok č. 23 a to je pravda
- ale benchmarking na túto lokalitu nevychádza na počet obyvateľov
- preto sme sa vybrali touto cestou
- to nie je predaj, že si tam môže urobiť ktokoľvek, čokoľvek
- náklady na byty nižšieho štandardu nás stoja najviac peňazí
- byty sú zdevastované, kľudne sa pýtajte na náklady na opravu a údržbu bytov, má to
na starosti p. Schwarzbacher
- na Levočských Lúkach už fungujú nájomné byty, majú tam nájomníkov len
z Levočských Lúk
- dostať neplatičov z nájomných bytov nižšieho štandardu je problém
- nájomca má viac práv ako my, aj keď nemá platný papier
- tento objekt je v takom stave, že buďme radi, že sa tam zatiaľ nič nestalo
- objekt je zabezpečený, ale deti sa dostanú všade
- keď sa niečo stane, potom budeme hľadať vinníka
- mali sme vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž, ja nehodnotím, kto sa prihlásil, mohol sa
prihlásiť ktorýkoľvek občan Levoče, ktokoľvek.
PhDr. Mgr. Cvoliga – Levočské Lúky sú dlhodobým problém pre mesto, sú to nedoriešené
veci, už je tam 500 obyvateľov
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-

toľko nedoriešených vecí v tejto lokalite,
otázka inžinierskych sietí, toľko problémov, ktoré nevieme vyriešiť, neviem prečo,
tiež problém s pitnou vodou, ani to nevieme vyriešiť
mesto sa prihlásilo do výzvy Úradu splnomocnenca vlády na financovanie
infraštruktúry
na jednej strane schválenie predaja nehnuteľnosti, ale keď tam prídu nájomníci z iných
obcí, čo samozrejme tomu nemôžeme zabrániť, čo ďalej
nemôžeme tam len vysťahovať neprispôsobivých, sociálne slabších obyvateľov
bolo by dobré vypracovať socio-ekonomickú štúdiu tej lokality
problém, ktorý tlačíme 30 rokov pred sebou
počet obyvateľov bude narastať.

p. Lorko – za touto budovou je objekt napísaný ako správna budova
- je to rozmer, čo hovoril Jozef Cvoliga, vlastníkom je pani Ištoková
- my ročne platíme 6 tis. Eur Podtatranskej spoločnosti za pitnú vodu.
Ing. Vilkovský, MBA – sme v štádiu vypriadavania pozemkov
- kým nebudú vysporiadané pozemky, neurobíme nič,
- ja by som bol rád, keby tento projekt na infraštruktúru z Úradu vlády pre rómske
komunity bol schválený, ale sú tam projekty za 60 mil. EUR a reálne je k dispozícii
25 – 30 mil. EUR
- ja urobím všetko preto, aby projekt prešiel
- nevidím dôvod, že prečo máme investovať do rekonštrukcie, či sanácie
- hodnota z roka na rok klesá.
Mgr. Kramarčík – hodnota nehnuteľnosti je z roka na rok iná
- ak mesto nechce do toho investovať, ani do sanácie a niekto to chce kúpiť, tak treba to
podporiť.
p.Lorko – pán primátor súhlasíš, aby bol predaný tento objekt?
Ing. Vilkovský, MBA – áno, bola riadne vyhlásená verejná obchodná súťaž
- ja sa nemôžem zaoberať konkrétnym záujemcom
- keby prišli 3 obálky, vyhrá najvyššia ponuka
- ja sa nezaujímam o záujemcu, musím sa odosobniť.
p. Čurilla – predmetom bodu je predaj objektu a nemali by sme to spájať s inými vecami
- rodina, ktorá to chce kúpiť, tak ich zámerom je vytvoriť sociálne byty
- pre nich nemá zmysel dať tam iných neprispôsobivých obyvateľov, ale len
z Levočských Lúk
- chcem dať do pozornosti, na Levočských Lúkach vzniká stav, ktorému sa treba
venovať
- mesto by malo dať všetko na pravú mieru
- nehnuteľnosť, o ktorej hovoril Janko Lorko, pán Ištok neodkúpil od mesta.
JUDr. Papcun – v súbehu článku 9 ods. 10 Zásad – fyzická a právnická osoba, ktorá má
záujem o prevod nehnuteľnosti do svojho vlastníctva, je povinná mať všetky pohľadávky
k mestu splnené
- preukazuje sa to aj na MZ, v čase prevodu nehnuteľnosti
- máme to splnené?
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Mgr. Drahomirecký – my to skúmame až pri podpise kúpnej zmluvy, lebo proces od
schválenia uznesenia až po podpis zmluvy trvá pol roka aj rok.
Mgr. Kramarčík – záujemca musí mať splnené záväzky pri podpise kúpnej zmluvy.
p. Lorko – v minulosti poslanci odsúhlasili, že pánovi Ištokovi stopnú všetko, ak nebude
komunikovať s mestom, ak nebude vysporiadávať pozemky.
Ing. Vilkovský, MBA – platí, čo hovorím
- skúmame to pri podpise zmluvy pri zápise do katastra nehnuteľností
- to je najmenší problém
- my to budeme skúmať, ale treba presne špecifikovať subjekt, či ide o fyzickú osobu, či
o fyzickú osobu s IČO-m
- viacerí z vás majú firmy na IČO, na rodné číslo, tak to poznáte.
JUDr. Murín – navrhujem doplniť do uznesenia vetu, že uchádzač musí mať vysporiadané
záväzky.
Mgr. Drahomirecký – je to v Zásadách o hospodárení s majetkom mesta, tvorí to súčasť
podmienok.
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 13
proti 2
zdr 3

nehl. 0

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy p. Anny Ištókovej, rod Bangová, nar.
Bangová, trvale bytom Bangová, Levoča, SR ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj 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, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 15 z 11. zasadnutia MZ
konaného dňa 21.11.2019 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča)
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači
v mesiaci február 2020.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 12
proti 1
zdr 4

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 pre
Annu Ištókovú, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová Levoča, SR, za kúpnu cenu
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40 733,00 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.05.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 12
proti 1
zdr 5
nehl. 0
MZ schvaľuje na stavbu s. č. 1069(o. č. 5), postavenú na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 –
zast. pl. a nádv. a na pozemok parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510
m2,predkupné právo mesta ako vecné právo za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom
v čase realizácie predaja.
T: 31.05.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 12
proti 0
zdr 6
nehl. 0
MZ schvaľuje skončenie nájmu, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy
č. 4318/SMM/10/4 zo dňa 01.03.2010, uzavretej medzi mestom Levoča ako prenajímateľom
a spoločnosťou GRAMINEX, s. r. o., IČO: 45430411, so sídlom: Okružná 1555/13, Levoča
ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom objektu s. č. 1069 a pozemku parc. č. KN-C
3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2 k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky
výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac.
T: 31.05.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
4. Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností -ul.Pod vinicou
p. Kravecová – už je celá ulica vysporiadaná?
- potrebné upozorniť ostatných.
Mgr. Drahomirecký – bolo stretnutie so všetkými vlastníkmi
- postupne chodia ďalší obyvatelia tejto ulice, snažia sa to vysporiadať.
Ing. Vilkovský, MBA – sami obyvatelia si musia uvedomiť, že keď budú chcieť previesť
nehnuteľnosť, budú mať problém
- mali sme tu všetkých obyvateľov tejto ulice, bola emotívna diskusia.
Mgr. Drahomirecký – uličná čiara je daná, len majetkovo vysporiadané to nie je.
p. Lorko – ľudia sa sťažovali, že sa roky o to starali, stavali oporné múry, aby sa cesta
nezosúvala, dal by som im to za 1 euro.
Mgr. Drahomirecký -nie je to možné podľa našich Zásad.
UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou parc. č.
KN-C 1992/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou 58 m2, oddeleného na podklade geometrického
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plánu č. 5/2020, vyhotoveného dňa 15.01.2020, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826,
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast.
pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre:
 Františku Lesňákovú, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová , SR;
 Tibora Lesňáka, rod. Bangová , nar. Bangová , trvale bytom Bangová, 054 01 Levoča,
SR;
 Tomáša Lesňáka, rod. Bangová , nar. Bangová , trvale bytom Bangová, 054 01 Levoča,
SR;pre každého v podiele 1/3-ina, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a,
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich,
ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností
Hl. za 17
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou:
- parc. č. KN-C 1992/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 56 m2,
- parc. č. KN-C 1992/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 m2,
oddelených na podklade geometrického plánu č. 5/2020, vyhotoveného dňa 15.01.2020,
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča,
z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností
na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Jána Taratutu, rod. Bangová , nar. Bangová a manž.
Máriu Taratutovú, rod. Bangová, nar. Bangová, obaja trvale bytom Pod vinicou 1501/26,
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzané pozemky sú
zastavané stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich a to:
 pozemok parc. č. KN-C 1992/18 časťou garáže (nezapísanej v katastri nehnuteľností);
 pozemok parc. č. KN-C 1992/17 stavbou oplotenia, ktorá nie je predmetom zápisu
do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku parc. č. KN-C 1992/17 tvorí priľahlú
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou,
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
5. Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností
UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností
Hl. za 14
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľnostív k. ú. Levoča, kde:
 na jednej strane zámeny je:
- pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú. Levoča,vo
výlučnom vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale
bytom Bangová, Levoča, SR;
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- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale
bytom Bangová , Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 -zast. pl. a nádv.
s výmerou 157 m2, k. ú Levoča, vo veľkosti 1/24 k celku;
- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale
bytom Bangová, Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda
s výmerou 1 015 m2, k. ú Levoča, v spoluvlastníctve vo veľkosti 1/24 k celku;
 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou
208 m2, k. ú Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65
m2, k. ú Levoča, oboje vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR,
IČO: 00329321;a to tak, že:
 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne:
- výlučné vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25
m2, k. ú. Levoča od RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, nar. Bangová, trvale
bytom Bangová , Levoča, SR;
- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová , nar. Bangová, trvale
bytom Bangová , Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 -zast. pl. a nádv.
s výmerou 157 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku;
- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, rod. Bangová , nar. Bangová ,
trvale bytom Bangová , Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda
s výmerou 1 015 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku a zároveň
 RNDr. Jana Olejárová, rod. Bangová , nar. Bangová , trvale bytom Bangová, Levoča, SR
nadobudne pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú.
Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú. Levoča
od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321 do svojho
výlučného vlastníctva; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho
v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie
nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej a Mesta
Levoča. Cena zamieňaných nehnuteľností je stanovená v súlade s Článkom 17, ods. 1
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 20 eur / m2
s výnimkou pozemku parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, kde je
cena znížená o 30% na 14 eur /m2 z dôvodu značnej svahovitosti pozemku a pozemku
parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, kde je cena znížená o 30% na 14
eur /m2 z dôvodu prítomnosti inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem v súlade
s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča
v platnom znení. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 2 345,34 eur uhradí
RNDr. Jana Olejárová, rod. Bangová na bankový účet Mesta Levoča a zároveň v súlade
s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča
v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 1 092 eur.
T: 30.09.2020

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností
Hl. za 17
proti 0
zdr 0

nehl.0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Kežmarskej
ulice, k. ú. Levoča, a to:
- pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2555/16 – zast. pl., s výmerou 22 m2, ktorý bol
oddelený na podklade geometrického plánu č. 43356826-21/2019, vyhotoveného dňa
04.06.2019 geodetom Vladimírom Čechom - GEOPLUS (ďalej len „GP“), od pozemku parc.
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č. KN-C 2555/5 – zast. pl., s výmerou 173 m2 a ktorého vlastníkom je Ing. Miroslav Nováček,
bytom Bangová , Levoča, SR, v celosti za
- pozemok označený novým parc. č. KN-C 2555/17 – zast. pl., s výmerou 22 m2, ktorý bol
oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 2555/13 – zast. pl.,
s výmerou 1 116 m2 a ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321,v celosti;
Po zámene nehnuteľností sa vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku označeného novým parc. č.
KN-C 2555/16 stane Mesto Levoča a vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku označeného
novým parc. č. KN-C 2555/17 sa stane Ing. Miroslav Nováček.
Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.
e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že pozemok parc. č. KN-C 2555/16 je súčasťou verejného priestranstva
pri miestnej komunikácii na Kežmarskej ulici a pozemok parc. č. KN-C 2555/17 je zastavaný
stavbou (oporným múrom) vo vlastníctve Ing. Miroslava Nováčeka.
T: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
6. Nakladanie s majetkom mesta –Predaj hnuteľného majetku
p. Kellner – mám osobný záujem.
UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Predaj hnuteľného majetku
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy spol. LEVONET, s. r. o., Nám. Majstra
Pavla 38, Levoča, SR, IČO: 36480983 ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej
zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj hnuteľného majetku –
multikanálov typ 4W-42 rozmerov 265x265x1118 mm, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 19 z 11. zasadnutia MZ
konaného dňa 21.11.2019 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča)
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.
T: 31.03.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Predaj hnuteľného majetku
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje predaj multikanálov typ 4W-42 rozmerov 265x265x1118 mm, pre spol.
LEVONET, s. r. o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča, SR, IČO: 36480983 za kúpnu cenu 25,00
eur/ks, t. j. celkom 1 175,00 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;
T: 31.03.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
7. Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
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MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku časť parc. č. KN-C
1626/1 – zast. pl., s výmerou 9 m2 v lokalite autobusového nástupiska k. ú. Levoča pod
predajným stánkom pre p. Juraja Fecka, miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1727/17,
054 01 Levoča, IČO: 37 939 424, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 2eurá/m2/mesiac
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, keďže predajný stánok, ktorý je umiestnený na pozemku, bol vo
vlastníctve manželky, ktorá ukončila podnikateľskú činnosť a postúpila všetky práva
a povinnosti spojené s prevádzkou predajného stánku na svojho manžela p. Juraja Fecka.
T: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča pod umiestneným predajným
stánkom, na časti parc. č. KNC 1626/1 – zast. pl. s výmerou 9 m2 v lokalite autobusového
nástupiska k. ú. Levoča, založeného Nájomnou zmluvou č. 18747/09/SMM/179 zo dňa
29.05.2009 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a nájomcom p. Máriou Feckovou,
miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1727/17, 054 01 Levoča, IČO: 44 753 322,
dohodou, ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom p. Jurajom Feckom, miesto
podnikania: Ulica Jána Francisciho 1727/17, 054 01 Levoča, IČO: 37 939 424.
T: ako v texte
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku časť parc. č. KNC
2888/1 – zast. pl., s výmerou 82 m2 v lokalite sídliska Západ II. k. ú. Levoča, pod dočasnou
stavbou kaviarne pre p. Martina Sojáka, Bangová, 054 01 Levoča, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 3eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže dočasná stavba
kaviarne je funkčne spojená s celoročnou terasou kaviarne, a obe stavby sú vo vlastníctve
p. Martina Sojáka.
T: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča pod dočasnou stavbou kaviarne,
na časti parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. s výmerou 82m2 v lokalite sídliska Západ II., k. ú.
Levoča, založeného Nájomnou zmluvou č. 1505/06/120 zo dňa 15.02.2006 medzi mestom
Levoča ako prenajímateľom a nájomcom p. Róbertom Magvašom, Levoča, IČO: 40 857 590,
dohodou, ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom p. Martinom Sojákom,
Levoča.
T: ako v texte
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 28
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1605, 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
„IRA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 3-4, 054 01 Levoča, IČO: 37797841. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 29
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1108, 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
„JÚLIA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1108, 8-9, 054 01 Levoča, IČO: 37936646. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 30
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1109, 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 10-11“ so sídlom: Rozvoj 1109/10, 054 01 Levoča, IČO: 37937821. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 31
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1110, 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
„ZUZANA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1110, 12 - 13, 054 01 Levoča, IČO: 37936638. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 32
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1113, 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
„MICHAELA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 16-17, 054 01 Levoča, IČO: 37797859. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 33
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1111, 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
„MARÍNA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1111/18, 054 01 Levoča, IČO: 37782541. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 34
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1112, 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
„VIKTÓRIA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 20-21, 054 01 Levoča, IČO: 37797867. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1114, 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
„DESIATKA“ so sídlom: sídl. Rozvoj 1114/, 22/23/24, 054 01 Levoča, IČO: 37881418.
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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 36
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1181, 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
„ALEXANDRA“ so sídlom: sídlisko Rozvoj 1181 25-26, 054 01 Levoča, IČO: 37936964.
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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 37
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1115, 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
„EMA“ so sídlom: sídlisko Rozvoj 1115, 29-30, 054 01 Levoča, IČO: 37883950. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 38
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1182, 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
„NINA“ so sídlom: Bottova 11/1182, 054 01 Levoča, IČO: 42035830. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 39
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 652, 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 „Bottova 14“ so
sídlom: Bottova 652/14, 054 01 Levoča, IČO: 42089484. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

18

UZNESENIE č. 40
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1485, 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
„RUŽA“ so sídlom: Bottova ulica 17/1, 054 01 Levoča, IČO: 37793675. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 41
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1490, 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
SNEŽIENKA so sídlom: Czauczika 1, 054 01 Levoča, IČO: 37936972. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 42
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1491, 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 bl.
Podbeľ so sídlom: Jána Czauczika 1491/2, 054 01 Levoča, IČO: 36162426. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 43
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1644, 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
„TULIPÁN“ so sídlom: Czauczika 4, 054 01 Levoča, IČO: 37878468. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 44
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1736, 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
„ASTRA“ so sídlom: Viktora Greschika 1 / 4, 054 01 Levoča, IČO: 37784552. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 45
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1738, 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
„RUŽA II“ so sídlom: Greschika 2, 054 01 Levoča, IČO: 37870319. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 46
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1649, 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
HYACINT so sídlom: Francisciho 3, 054 01 Levoča, IČO: 42229286. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 47
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1506, 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
„LOTOS“ so sídlom: Francisciho 4, 054 01 Levoča, IČO: 37883984. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 48
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1621, 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
„KAMELIA“ so sídlom: Francisciho 5, 054 01 Levoča, IČO: 37877941. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 49
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1620, 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
„ĽALIA“ so sídlom: Francisciho 6, 054 01 Levoča, IČO: 37936956. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 50
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1673, 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
„Nevädza“ so sídlom: Francisciho 13, 054 01 Levoča, IČO: 37788566. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 51
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1699, 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
„KAŠKA“ so sídlom: Ulica Jána Francisciho 1699/23, 054 01 Levoča, IČO: 37936948.
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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 52
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1690, 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
„REZEDA“ so sídlom: Francisciho 25, 054 01 Levoča, IČO: 37937391. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 53
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1723, 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
„GERBERA“ so sídlom: Francisciho 18, 054 01 Levoča, IČO: 37879928. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 54
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1722, 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
„STRELÍCIA“ so sídlom: Francisciho 19, 054 01 Levoča, IČO: 37937618. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 55
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 204, 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 „PRI KOTOLNI“
so sídlom: Francisciho 34, 054 01 Levoča, IČO: 37936921. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 56
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností
Hl. za 16
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. 1743, 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
KARAFIÁT so sídlom: V. Greschika 14/4, 054 01 Levoča, IČO: 37785613. 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: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
8. Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
UZNESENIE č. 57
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na
Levočskej Doline“, so stavebným objektom “Miestna komunikácia Levočská Dolina –
Južná“ zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom
Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho
v povinnosti MVDr. Jozefa Kellera, rod. Bangová nar. Bangová, trvale bytom Bangová,
Levoča, SR, ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č.
148/2019 vyhotoveného dňa 20.12.2019 spoločnosťou Geoplán, spol. s r. o.,so sídlom L.
Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, IČO: 31 693 598, Ing. Pavlom Basaríkom, úradne
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 30.01.2020 pod č. G1434/19:
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- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/8 a parc.
č. KN-C 6841/3 vo vlastníctve MVDr. Jozefa Kellera, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale
bytom Bangová , Levoča, SR, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.
2288 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“)umiestnenie dažďovej kanalizácie a revíznej
šachty;
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie
a revíznej šachty;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s §
9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 58
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením
na Levočskej Doline“, so stavebným objektom “Miestna komunikácia Levočská Dolina –
Južná“ zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom
Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho
v povinnosti Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová,
Poprad, SR ako povinnej z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č.
148/2019 vyhotoveného dňa 20.12.2019 spoločnosťou Geoplán, spol. s r. o., so sídlom
L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, IČO: 31 693 598, Ing. Pavlom Basaríkom, úradne
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 30.01.2020 pod č. G1434/19:
- trpieť na pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/30vo
vlastníctve Ing. Aleny Hubáčkovej, rod. Bangová, nar. Bangová , trvale bytom Moyzesova
2811/15, Poprad, SR, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2551
k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“)umiestnenie dažďovej kanalizácie;
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci
pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách dažďovej kanalizácie;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s §
9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
9. Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena – ul. Potočná
p. Kravecová – bolo by dobré to potiahnuť ďalej, lebo pani Krotáková má požiadavku,
nakoľko tam budú 2 nové domy.
Ing. Vilkovský, MBA – p. Holub to robí pretlakom od bytovky, ale pani Krotáková býva dole,
jej to musí urobiť PVS.
p. Kravecová – kde končí kanál?
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Ing. Vilkovský, MBA – voda – kanál končí pri budove Bača – Suchý, to si musí dohodnúť
p. Krotáková s ním
- treba riešiť celú Potočnú.
p. Dunčko – je to v súlades platnou legislatívou?
- mali opraviť dom, ale on to zbúral do základov.
Ing. Vilkovský, MBA – bola nám doručená petícia proti výstavbe
- Holubovci majú povolenie len na tú výmeru, ako bol ten pôvodný dom, teda dĺžka
a šírka
- otázka, či to mohol stavebný úrad obmedziť, jednoducho ak by sa to dalo na súd,
stavebný úrad by musel vydať povolenie na rekonštrukciu tohto domu.
p. Dunčko – steny šli celkom dole.
Ing. Vilkovský, MBA –na prvý pohľad to vyzerá tak, že steny išli dole, ale museli ísť dole.
Mgr. Drahomirecký – prečítal dodatočné stavebné povolenie, kde je zachovaná pôvodná dĺžka
a šírka a vyjadrenie statika k potrebe výmeny stien.
Ing. Novotný – obe strany so mnou problém konzultujú
- územný plán neumožňuje výstavbu, nechápal som, ako sa to dostalo do takého
rozhodnutia
- majú právo si to opraviť
- to, že sa Holubovci poponáhľali ešte pred doručením žiadosti o dodatočné stavebné
povolenie so zbúraním je jedna vec
- otázka, či je to vôbec riešenie, dať tam ochrannú zónu?
- tak sme im mali ponúknuť náhradu
- vlastník predbehol doručenie vyjadrenia statika.
p. Kellner – my neriešime, či si postaví dom, ale či si dá vodu a kanál.
UZNESENIE č. 59
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 16
proti 0
zdr 2
nehl. 0
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Oprava rodinného domu Levoča, Potočná 788,
parcela 2955“ 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 Soňou Holubovou, rod. Bangová, nar. Bangová, trvale bytom Bangová,
054 01 Levoča ako budúcou oprávnenou z vecného bremena za týchto podstatných
obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len
„Zmluva“):
a) budúca oprávnená z vecného bremena zrealizuje v rámci stavby „Oprava rodinného
domu Levoča, Potočná 788, parcela 2955“ na vlastné náklady na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul.
Potočnej v Levoči: parc. č. KN-C 3055/1, KN-C 3056/21, KN-C 3051, KN-E 1349/1,
KN-C 2929 stavebné objekty: SO 02 – Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná
prípojka, v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou
stavby (výkres č. 1) vypracovanými PROJEKTOVOU KANCELÁRIOU, so sídlom
26

Fraňa Kráľa 286/2, Sp. N. Ves – Ing. Danou Gavalierovou, autorizovanou stavebnou
inžinierkou;
b) po zrealizovaní stavebných objektov budúca oprávnená z vecného bremena zabezpečí
na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena
na umiestnenie týchto stavebných objektov s vyčíslením rozsahu vecného bremena
a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;
c) záväzok budúcej oprávnenej z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému
z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok
v zmysle bodu b) tohto uznesenia;
d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Potočnej v Levoči: parc. č. KN-C 3055/1, KNC 3056/21, KN-C 3051, KN-E 1349/1, KN-C 2929 („slúžiace pozemky“);
e) obsah vecného bremena bude:
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie stavebných objektov SO 02 –
Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná prípojka v súlade s projektovou
dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou stavby (výkres č. 1) vypracovanými
PROJEKTOVOU KANCELÁRIOU, so sídlom Fraňa Kráľa 286/2, Sp. N. Ves – Ing.
Danou Gavalierovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou v októbri 2019;
- trpieť vstup a vjazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby na
slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou
poverenej osoby cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
stavebných objektov;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenej z vecného bremena alebo ňou
poverenej osobe vo výkone jej práv z vecného bremena;
f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného
bremena;
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo
dňa schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú;
i) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne;
v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.05.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
p. Kravecová – ide o most, na ktorý poukazovala pani Suráková?
PhDr. Mgr. Cvoliga – nie, to je most poškodený pri povodniach 2010.
UZNESENIE č. 60
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena
Hl. za 18
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „REKONŠTRUKCIA MOSTA č. 3225-002
LEVOČSKÁ DOLINA“ 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 Prešovským samosprávnym krajom, so sídlom Námestie mieru č. 2, 080
01 Prešov, IČO: 378 704 75, správcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859 ako budúcim oprávneným
z vecného bremena, za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):
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budúci oprávnený z vecného bremena zrealizuje v rámci stavby „REKONŠTRUKCIA
MOSTA č. 3225-002 LEVOČSKÁ DOLINA“ na vlastné náklady na pozemku vo
vlastníctve mesta Levoča nachádzajúcom sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul.
Levočské kúpele v Levoči - parc. č. KN-E 6679/1 časť stavebného objektu SO 500-00
Úprava vodného toku Levočský potok, v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou spoločnosťou Prodosing, s. r. o., so sídlom Bardejovská 13, 080 06
Ľubotice, IČO: 36 465 992 – Ing. Ľubošom Mašlejom, autorizovaným stavebným
inžinierom;
b) po zrealizovaní stavebného objektu SO 500-00 Úprava vodného toku Levočský
potok, budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie časti tohto
stavebného objektu s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu
v dohodnutej lehote;
c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému
z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok
v zmysle bodu b) tohto uznesenia;
d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Levočské kúpele v Levoči: parc. č. KN-E
6679/1 („slúžiaci pozemok“);
e) obsahom vecného bremena bude:
- trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie časti stavebného objektu SO 500 -00
Úprava vodného toku Levočský potok, v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou spoločnosťou Prodosing, s. r. o., so sídlom Bardejovská 13, 080 06
Ľubotice, IČO: 36 465 992 – Ing. Ľubošom Mašlejom, autorizovaným stavebným
inžinierom;
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverených osôb na
slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním
poverených osôb cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
stavebného objektu;
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním
povereným osobám vo výkone jeho práv z vecného bremena;
f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného
bremena;
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo
dňa schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú;
i) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne;
v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
10. Nakladanie s majetkom mesta –Zmena uznesenia
a)

UZNESENIE č. 61
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zmena uznesenia
Hl. za 17
proti 0
zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zmenu uznesenia č. 18 z 11. zasadnutia
MZ konaného dňa 21.11.2019, a to takto:
 v prvom odseku uznesenia k zamieňajúcim na druhej strane pribudne text:
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„Milan Bartko, rod. Bangová, nar.:, Bangová trvale bytom: Bangová, Levoča“;
 v písmene b) uznesenia
sa pri mene Jozef Bartko text “v podiele 3/14-iny“ nahradí textom „v podiele 1/14-ina“,
sa pri mene Peter Bartko text “v podiele ½-ica“ nahradí textom „v podiele 4/7-iny“,
pribudne text:„Milana Bartka, rod. Bangová, nar.: Bangová, trvale bytom: Bangová, Levoča –
v podiele 1/14-ina“;
 v písmene d) uznesenia:
sa pri mene Jozef Bartko text “v podiele 3/14-iny“ nahradí textom „v podiele 1/14-ina“,
sa pri mene Peter Bartko text “v podiele ½-ica“ nahradí textom „v podiele 4/7-iny“,
pribudne text „Milan Bartko, rod. Bangová , nar.: Bangová, trvale bytom: Bangová , 05401
Levoča – v podiele 1/14-ina“;
 v poslednom odseku sa druhá odrážka zdôvodňujúca prípad hodný osobitného zreteľa
nahradí odrážkou v tomto znení:
„zamieňajúci na druhej strane sa stanú spoluvlastníkmi pozemku na ktorom je zrealizované
schodisko v ich spoluvlastníctve tvoriace prístup k domu s. č. 1032 postavenému na
pozemku parc. č. KN-C 6856“.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

11. Nakladanie s majetkom mesta –Zverenie majetku do správy
UZNESENIE č. 62
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zverenie majetku do správy
Hl. za 17
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku
s účinnosťou od 01.03.2020:
 inv. č. 2/826/8_C – Výhybňa VH 1 - Ovocinárska ul., na pozemku parc. č. KNC 3406/1,
v obstarávacej cene 19 181,15 eur, oprávky 880 eur, v zostatkovej cene 18 301,15 eur;
 inv. č. 2/827/222-1_A – NMP I - Miestna komunikácia vozidlová, na parc. č. KNC 3/1,
v obstarávacej cene 8 278,50 eur, oprávky 385 eur, v zostatkovej cene 7 893,50 eur;
 inv. č. 2/827/224_B – Komunikácia pod Košickou bránou s prvkami drobnej architektúry,
na pozemkoch parc. č. KNC 894, KNC 2986, KNC 1052 a KNC 2989 v obstarávacej cene
93 394,50 eur, oprávky 7 121 eur, v zostatkovej cene 86 273,50 eur;
 inv. č. 2/827/224_C – Verejné osvetlenie a iluminácia - Košická brána, na pozemku parc.
č. KNC 2986, v obstarávacej cene 69 823,28 eur, oprávky 5 493 eur, v zostatkovej cene
64 330,28 eur;
 inv. č. 2/827/71_C – Rekonštrukcia chodníka - „IBV Pri strelnici“, na pozemkoch parc. č.
KNE 2605, KNE 2603, KNE 7113 v obstarávacej cene 5 100 eur, oprávky 66 eur,
v zostatkovej cene 5 034 eur;
 inv. č. 2/827/71_B – Chodníky - „IBV Pri strelnici“, na pozemku parc. č. KNC 2095/1,
v obstarávacej cene 98 399,40 eur, oprávky 1 230 eur, v zostatkovej cene 97 169,40 eur;
 inv. č. 2/827/71_A – Komunikácia - „IBV Pri strelnici“, komunikácia K1 na pozemku
parc. č. KNC 2117/6 a komunikácia K2 na pozemkoch parc. č. KNC 2117/6, KNC 2116/4,
KNC 2117/10 a KNC 2117/3, v obstarávacej cene 193 208,30 eur, oprávky 2 418 eur,
v zostatkovej cene 190 790,30 eur;
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 inv. č. 2/827/71 – Verejné osvetlenie - „IBV pri strelnici“, na pozemkoch parc. č. KNC
2117/6, KNC 2117/3 a KNC 2117/19, v obstarávacej cene 9 753,76 eur, oprávky 123 eur,
v zostatkovej cene 9 630,76 eur;
 inv. č. 2/827/VO/46 – Verejné osvetlenie - Kláštorská ulica a časť Žiackej, na pozemkoch
parc. č. KNC 20, KNC 325 a KNC 363, v obstarávacej cene 32 713,79 eur, oprávky 822
eur, v zostatkovej cene 31 891,79 eur;
 inv. č. 2/827/VO/47 – Rozšírenie verejného osvetlenia „IBV Za sedriou“, na pozemku
parc. č. KNC 1266/1, v obstarávacej cene 6 738,72 eur, oprávky 87 eur, v zostatkovej cene
6 651,72 eur;
 inv. č. 2/827/72 – Komunikácia „IBV Za sedriou“, na pozemku parc. č. KNC 1266/1
v obstarávacej cene 96 741,31 eur, oprávky 1 212 eur, v zostatkovej cene 95 529,31 eur;
 inv. č. 2/827/72_A – Dažďová kanalizácia „IBV Za sedriou“, na pozemku parc. č. KNC
1266/1 v obstarávacej cene 39 576,26 eur, oprávky 495 eur, v zostatkovej cene 39 081,26
eur;
 inv. č. 2/827/70 – Mäsiarska ulica - parkovisko, na pozemku parc. č. KNC 895
v obstarávacej cene 23 946,12 eur, oprávky 400 eur, v zostatkovej cene 23 546,12 eur;
 inv. č. 2/827/69_B – Sadová ulica - komunikácia, na pozemku parc. č. KNC 3288/1
v obstarávacej cene 134 487,51 eur, oprávky 3 927 eur, v zostatkovej cene 130 560,51 eur;
 inv. č. 2/827/69_A – Sadová ulica - chodník, na pozemku parc. č. KNC 3288/3
v obstarávacej cene 45 854,74 eur, oprávky 1 344 eur, v zostatkovej cene 44 510,74 eur;
 inv. č. 2/827/69 – Sadová ulica - parkovisko, na pozemku parc. č. KNC 3315/1
v obstarávacej cene 57 944,62 eur, oprávky 1 694 eur, v zostatkovej cene 56 250,62 eur;
 inv. č. 2/827/68 – Chodník pri podkove, na pozemku parc. č. KNC 2352/10 v obstarávacej
cene 14 500 eur, oprávky 366 eur, v zostatkovej cene 14 134 eur;
 inv. č. 2/827/67 – Komunikácia pre peších Levočské Lúky, na pozemku parc. č. KNC
3707/2, KNC 3707/4 a KNC 7138/10 v obstarávacej cene 53 724,12 eur, oprávky 1 792
eur, v zostatkovej cene 51 932,12 eur;do správy Technickým službám mesta Levoča, so
sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.
T: 30.04.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
12. Nakladanie s majetkom mesta –Dodatok k zmluve o spolupráci
UZNESENIE č. 63
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Dodatok k zmluve o spolupráci
Hl. za 17
proti 0
zdr 0
nehl.0
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 28.02.2018, uzavretej
medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR a Ministerstvom vnútra
SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SR podľa návrhu, predloženého ako Príloha č. 1.
T: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

13. Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytového priestoru – schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže
UZNESENIE č. 64
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytového priestoru – schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže
Hl. za 18
proti 0
zdr 0
nehl. 0
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MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 30,60 m2,
nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 28, v stavbe s. č. 28, postavenej na
pozemku parc. č. KN-C 860, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) účel nájmu
: kancelárske priestory, realitné kancelárie, cestovné
kancelárie
b) minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom
znení
c) doba nájmu
: neurčitá
d) výpovedná lehota
: tri mesiace
e) 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;
f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor –
Nám. Majstra Pavla 28 – 1. poschodie“ a s poznámkou „ NEOTVÁRAŤ“ s doručením
osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4,
054 01 Levoča;
g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť;
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov len so súhlasom mesta;
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto
oznámi na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na
ktorom bol návrh prijatý;
k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;
l) 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: 31.03.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
14. Vyhliadková veža na Malčurine
Mgr. Drahomirecký – dôvodová správa bola rozsiahla na mestskej rade.
Ing. Novotný – tým, že sme na 2. zasadnutí MZ schválili zámer s hlasovaním všetci poslanci
za 19, chcel by som vedieť, že prečo členovia komisie majetkovej a mestskej rady boli proti.
Ing. Vilkovský, MBA –tu nie sme na spovednom tribunále, hocijaký poslanec sa môže
vyjadriť
- p. Rusnák má financie na 1. etapu, ale nemá finančné prostriedky na druhú etapu
- nikto nie je proti
- ale otázka je, ako to bude financované
- ja by som bol rád, keby mal p. Rusnák podpísanú zmluvu so splnomocnencom vlády,
a tým pádom financovanie na druhú etapu
- áno, nejako začať treba
- k dnešnému dňu nemáme 160 tis. Eur
- my nemôžeme ísť do verejného obstarávania, ak to nemáme kryté na celú sumu
- je to jeden problém, a to z akých zdrojov sa zámer postaví
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financovanie je na 1. etapu, ale neviem o financovaní druhej a tretej etapy
je tu p. Rusnák.

JUDr. Murín – na rokovaní majetkovej komisie a mestskej rady to bolo, mestské
zastupiteľstvo sa chce vyjadriť, tak dajme slovo p. Rusnákovi.
p. Rusnák – čo sa týka výstavby rozhľadne, je to zámer 40 rokov dozadu
- Marčulina je vysoko, výhľad je okolo 150 km
- čo sa týka financovania, projekt na 1. etapu bol na 50 tis. Eur, z toho schválených
49 996 Eur
- máme papier, nie zmluvu, k zmluve potrebné schválenie uznesenia
- na okresnom úrade v rámci peňazí na rozvoj zamestnanosti máme schválených ďalších
40 tis. Eur, ale tiež potrebné doložiť, že máme schválených 50 tis, ale tie ešte nemám,
lebo je potrebné uznesenie
- čiže bavme sa o 100 tis. Eur na tento rok
- ak dnes neschválite uznesenie, tak sa bojím, lebo ja tieto papiere potrebujem doložiťdo
Prešova
- my sme už minulý rok dostali 40 tis. na prvú etapu
- nebavme sa o prvej, druhej a tretej etape, ale o tom, že máme 100 tis. eur
- dostaneme sa po 3 podlažie, resp. 4 podlažie, tretie poschodie, ale veža bude funkčná
- stromy nižšie, výhľad bude
- nejaké peniaze sa na to už vynaložili
- zastrešujeme to cez Združenie turizmu, lebo to bolo najschodnejšie
- aj keby sme mali 150 tis. eur, tak ich tohto roku nepreinvestujeme, lebo od novembra
do apríla nebudeme nič robiť, ale budeme pripravovať verejné obstarávanie, tak, aby
sme v máji už mohli robiť
- budeme robiť verejné obstarávanie na celú sumu
- budem mať zmluvu z Interregu, keď budem mať uznesenie.
Ing. Vilkovský, MBA – výbor pre Akčný plán odsúhlasil 40 tis. Eur + 10 tis. Eur, to je už na
Úrade vlády a Úrad vlády si dal podmienku, že je potrebné doloženie zmluvy s Interregom
a doloženie nájomnej zmluvy?
p. Rusnák – áno, a k zmluve k VÚC a Interregu je potrebné uznesenie.
p. Kellner – projekt bol z Európskej únie na útulňu?
p. Rusnák – projekt nebol na útulňu, sú to fámy,
- v 1. etape železobetónový skelet, ktorý je riešený ako informačné centrum, ďalej je to
schodište
- je to 35 m stavba, rozhľadňa investične najvyššia na Slovensku
- posledná podesta má 27,5 m
- dole musí byť silná stavba, železobetónový skelet, ktorý bude držať celú stavbu
- dole vznikne priestor pre informačné centrum
- ak tam prespí turista, tak môže, vždy je to lepšie ako pod stromom
- my nejdeme do úveru
- bola možnosť použiť sumu 100 tis. z Interregu, ale museli by sme najprv ukončiť celú
stavbu a spätne by nám to preplatili
- tých 50 tisíc bolo schodnejších, dá sa to viackrát otočiť
- z peňazí Interregu bude železobetónový skelet a časť stavby
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keď nájdeme ďalších 60 tis. Eur, tak budeme pokračovať
nedeľme to na etapy.

Ing. Novotný – skutočnosť, že sme tu nepostupovali tak, že keď sme schválili zámer, tak sme
mali pokračovať, aby p. Rusnák získal financie
- človek, ktorý spravil pre Levoču jednu vec pred 9 rokmi
- urobil medzinárodný zraz turistov, zaplnil hotely a reštaurácie
- bolo to prerokované na komisii, na mestskej rade a bez udania dôvodu stiahnutý
materiál z dnešného rokovania zastupiteľstva
- mali by sme sa spravodlivejšie stavať k takýmto projektom
- a nie že to dáme preč z programu, a keď príde p. Rusnák, tak to dáme rýchlo späť.
RNDr. Adamkovič – zdieľam názor, je dobre, že p. Rusnák je tu, a že nám predstavu
predniesol
- je to dobré aj pre koncepciu rozvoja mestských lesov
- koncepcia rozvoja mesta sa robí na 10 – 20 rokov
- vnímam rozhľadňu, že to bude turistická atrakcia
- možno obavy, že bude rušno, ale je taká doba, že ľudia radi chodia na turistické
vychádzky
- cyklotrasy tam sú, chodníky pre peších tam sú
- osobne to podporím
- je to organizácia, ktorá sa tomu venuje, máme s tým najmenej starostí ako mesto
- vnímam to pozitívne.
JUDr. Papcun – na vysvetlenie pánovi Novotnému uvádzam, že žiaden poslanec nebol na
komisii a mestskej rade proti, ale neboli informácie o tom, ako sa to bude financovať
- preukázanie financovania je jedna z podmienok zmluvy, ale aj zmluvy o budúcej
zmluve
- členovia sa zdržali kvôli neinformovanosti o spôsobe financovania, aj na komisii pre
koncepciu rozvoja mestských lesov
- preto, aby sa pozval p. Rusnák na to, aby sa financovanie preukázalo.
Mgr. Kramarčík – na zvyšnú etapu odkiaľ chcete peniaze získať?
p. Rusnák – výbor pre Akčný plán poskytne 49 tis. Eur + Interreg 49 996 tis. Eur +10 tis. Eur
ja
- ďalej nerobím žiadne kroky, máme 100 až 110 tis. Eur, začneme robiť, potom budem
hľadať
- nikde nie je napísané, že na dokončenie ďalšie peniaze nedostaneme.
Mgr. Kramarčík – v tých projektoch je podmienka, že musíte do nejakého termínu dokončiť
stavbu?
p. Rusnák – nie, bude treba dokončiť jednu tretinu.
Mgr. Kramarčík - nie je tam podmienka ukončenia celej stavby?
p. Rusnák – nie.
PhDr. Mgr. Cvoliga – predpoklad, že sa zámer schváli, vzniknú ďalšie otázky
33

-

v lok. Marčulina prístupová komunikácia nie je, bude požiadavka zo strany mesta na
vybudovanie prístupovej komunikácie na investora?
táto lokalita nie je frekventovaná, ako to vyriešime, vyvinie sa tlak verejnosti, nie
každý pôjde peši, či vypracujeme nejaký koncept
sprístupnime nejaké parkovisko verejnosti?
čo sa týka podmienok Interregu, v rámci posudzovania projektu bola daná stavba
rozhľadne a tá musí byť ukončená, p. Rusnák len zavádzate, budete musieť to
dobudovať a vy ako investor to budete musieť dokončiť do určitého termínu.

p. Rusnák – čo sa týka dopravy, bol tu ešte prítomný JUDr. Papcun, tak bola dohoda
s bývalým vedením o ceste po Harby a po Levočskú dolinu
- ja som nevylúčil kyvadlovú dopravu
- druhá vec ako sa vyriešia cesty od Starej Ľubovne a Kežmarku
- čo sa týka Interregu, my sme nemohli žiadať peniaze na rozhľadňu, ale na
dobudovanie infraštruktúry Jakubskej cesty a súčasťou infraštruktúry je ten
železobetónový skelet,
- keby sme pýtali na rozhľadňu, tak finančné prostriedky nedostaneme
- máme tam podmienky urobiť turistický prechod, osadiť 3 informačné tabule, je to
spolupráca s Poľskom a z okresného úradu sme žiadali peniaze na výstavbu
rozhľadne.
JUDr. Papcun – na aké položky z Interregu ste žiadali prostriedky?
- je to formou refinancovania?
- podmienka kolaudácie tam nie je?
- viete to postaviť stavebným povolením, ktoré je už vydané, alebo musíte ísť už cez
zmenu stavby?
- je to projekt z Interregu, na niečo ako železobetónový skelet?
- 49 tis. Eur viete kryť zo svojich zdrojov?
p. Rusnák – ide o železobetónový skelet, najprv stačilo územné rozhodnutie, potom už
nadobudla právoplatnosť stavebného povolenia
- oni prídu skontrolovať, či sú práce spravené
- nemusí byť skolaudované
- počítam, že dám nejakých 20 tis. eur pôžičku Združeniu turizmu na výkopové práce,
oni to skontrolujú a vrátia mi, ak bude potrebné 30 tis. Eur, tak dám 30 tis. eur , nie je
problém.
JUDr. Papcun – projekt je rozdelený na niekoľko častí?
p. Rusnák – z Interregu sa financuje železobetónový skelet
- nato by stačilo územné rozhodnutie, ktoré už bolo vydané.
JUDr. Papcun - dokedy čakáte na rozhodnutie vlády SR?
p. Rusnák – do júna
- ak budem mať papier, idem do Prešova, dohodneme verejné obstarávanie, je to
stavba na 160 tis. Eur a v apríli – máji môžeme stavať.
JUDr. Papcun – verejné obstarávanie na celú stavbu? Aj napriek tomu, že nemáte finančné
krytie?
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p. Rusnák – áno, veď ja dám 20 tis. Eur aj zajtra.
JUDr. Papcun – idete obstarávať projekt za 160 tis. Eur a krytie máte 49 tis eur
- kto bude robiť verejné obstarávanie?
p. Rusnák – kým bude verejné obstarávanie, bude aj ďalších 50 tis. eur.
- verejné obstarávanie ide robiť Agentúra regionálneho rozvoja PSK
- oni mi robili aj celý projekt na podanie žiadosti na Interreg.
JUDr. Papcun – postoj komisie a rady je taký, lebo má informácie len z médií
- preto sme vás chceli pozvať aj na komisiu pre koncepciu rozvoja mestských lesov.
p. Rusnák – nie je problém, som otvorený človek.
RNDr. Adamkovič – je to stavba, ktorá ma regionálny až nadregionálny význam
- otázka, či by ste vedeli dofinancovať a osloviť Združenie regionálneho turizmu
z iných lokalít?
- chaty Lesov mesta Levoča sú v okolí, mohli by nato slúžiť.
Ing. Vilkovský, MBA – pozor, prostriedky z Interregu majú tvrdé obmedzenia.
JUDr. Murín – minulý rok sme prijali uznesenie, v ktorom sme schválili komisiu pre
koncepciu rozvoja mestských lesov
- chcem vedieť, či ste zasadali a či bolo prijaté uznesenie.
Mgr. Drahomirecký – ako predseda komisie sa vyjadrím, že komisia zasadala 2—krát,
vypracoval sa koncept, do ktorého všetci vkladajú svoje pripomienky
- je to bez uznesenia, termín máme do júna 2020.
JUDr. Murín – aké sme mali schválené uznesenie?
- zámer rozhľadne mal byť prejednaný už v novembri 2019
Mgr. Drahomirecký – na poslednom zasadnutí komisie bolo rozhodnuté, že všetky subjekty
z cestovného ruchu v oblasti Levočských Vrchoch budú pozvané na komisiu, lebo ich je veľa.
JUDr. Murín – aké je stanovisko?
Mgr. Drahomirecký – mal byť p. Rusnák pozvaný, zatiaľ nie je prijaté žiadne uznesenie.
JUDr. Murín – zámer mal byť prejednaný už v novembri.
Mgr. Drahomirecký – nie, výstupom bude koncepcia rozvoja mestských lesov predložená
v júni 2020.
p. Kravecová – rozhľadne sa rozmáhajú ako huby po daždi
- ak chceme dotiahnuť turistov do mesta, začali sme Krúžok, Levočská dolina, tak
musíme mu ponúknuť aj Vinnú
- pán riaditeľ povedal, že tam nie je cesta
- tak musíme rešpektovať aj starších občanov, ktorí si vážia aj novodobé vymoženosti,
ako je rozhľadňa
- bola by som rada, ak by sa to riešilo na komisiách, aj táto otázka.
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PaedDr. Repaský – som zato, aby turizmus prekvital
- investor negarantuje plnú výšku financovania
- aké riziká vyplývajú pre mesto?
- aby potom neprišli problémy, kto zafinancuje 2 a 3 podlažie? Mesto?
- kto sa bude o to starať, robiť údržbu?
p. Rusnák – mesto dá Združeniu pozemok na 20 rokov a po 20 rokoch prejde pozemok aj
stavba mestu
- nemám problém sadnúť do auta a ísť do Kežmarku a Podolínca za primátormi
- základ je dnes schváliť uznesenie, je to prvý krok, lebo sa nepohneme ďalej
- v roku 2021 bude zimný zraz turistov, cca 1500 turistov
- aj im by som to rád ukázal, že je tu rozhľadňa, aspoň 2-3 podlažia
- účastnícky poplatok môže byť v takej výške, že 2 eurá z osoby pôjdu na vežu a bude
to cca 3 tis. Eur.
Ing. Novotný – p. Rusnák vystúpil do projektu, ktorý integruje viacero subjektov, preukázal
úsilie, keby sme ho dnes stopli, tak už 1. zdroj financovania mu stopneme
- presvedčil ma dostatočne, ako bude projekt financovaný
- rovnako ma presvedčil typ stavby, že môže byť postupne dostavaný
- aj JUDr. Papcun narážal, že kedy má byť schválené financovanie z Úradu vlády, áno,
budú voľby, ale môže byť nová výzva, a my ho dnes stopneme.
Ing. Vilkovský, MBA – projekty, ktoré výbor Akčného plánu rozvoja okresu Levoča schválil,
bez ohľadu nato ako skončia voľby, zmluvy budú podpísané.
JUDr. Papcun – skôr som narážal na verejné obstarávanie a financovanie
- stavba je jedna vec, ale musí byť funkčné využitie územia a prepojenie
- apelujem na komunikáciu p. Rusnák, aby spolupracoval
- k tomu sú potrebné ďalšie dôležité rozhodnutia pre ďalšie využitie územia.
MUDr. Dzurňáková – tá veža nebude spoplatnená pre verejnosť?
- potrebujete plné finančné krytie na podanie projektu?
p. Rusnák – bez poplatku bude prvých 5 rokov
- dnes potrebujem zmluvu na 20 rokov s mestom, aby som mal finančné prostriedky z
Interregu
- nepotrebujem plné finančné krytie, máme 100 tis. eur a s tými môžeme robiť
- ďalšie peniaze budem hľadať už mimo mestského zastupiteľstva.
JUDr. Murín – čim viac ľudí, turistov bude v našich lesoch, tým väčšia kontrola,
- diskusia širokospektrálna
- na komisii bol jeden člen proti,
- mylná informácia, že nemá investor preukázané financovanie
- má to vo výške 100 tis. Eur
- schvaľujeme investície bežne za 2-3 mil. euro
- ak by chýbalo Združeniu 60 tis. eur, prečo by to nemohlo vo výške 60 tis. Eur financovať
mesto?
- financujeme urgentný príjem, IBV-čky a tu môžeme nadobudnúť vežu do vlastníctva
- je tu človek, ktorý tu roky pracuje, má výsledky
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- apelujem na komisiu, aby pracovala, lebo za pol roka žiaden výstup
- boli sme v Toryských, kde apelovali na zavreté rampy v mestských lesoch.
Ing. Vilkovský, MBA – otvorila sa ďalšia časť diskusie
- dúfam, že bude ukončená.
JUDr. Murín – v roku 2018 sme schvaľovali zámer, ten človek za tým rok behal a teraz to
stopneme?
Ing. Vilkovský, MBA – ale veď sa o tom už hlasovalo?
- cez prestávku bez kamier aj pred p. Rusnákom vám poviem viac, otvoríme Pandorinu
skrinku.
JUDr. Murín – prečo to nebolo v programe?
Ing. Vilkovský, MBA – program mestského zastupiteľstva určuje primátor po dohode
s mestskou radou a ostatnými členmi mestského zastupiteľstva
- netreba sa projektu báť, ale vážil by som slová, ktoré tu boli povedané.
JUDr. Papcun – nevytvárajte dojem, že sme jednohlasne schválili niečo pred rokom, ale bolo
to s podmienkami, že bude zabezpečené financovanie
- ak to tak nie je, je absolútne na mieste sa nato pýtať, aby sme vedeli, ako rozhodnúť.
p. Čurilla – obsah sa vyčerpal
- nechápem jednu vec, že sa delíme na tých, čo chcú a čo nechcú
- nikto nespochybňuje Ernesta Rusnáka, ale neprišiel
- prišiel až pred mestským zastupiteľstvom, ale keby to mal už včera, a predložil
rozhodnutie z IROP-u, tak by to primátor do programu zaradil
- ohľadom verejného obstarávania zákon určuje, že sa môže obstarávať, len keď je krytie
na celú stavbu
- nedelíme sa na tých, čo chcú, alebo nie
- Ernest Rusnák je vo veku, kedy ho netreba predstavovať, je to vážená osobnosť.
Ing. Vilkovský, MBA – myslím, že ani p. Rusnák nepotrebuje komplikácie na záver životnej
púte.
Ing. Novotný – mňa vyrušovalo, že to nebolo zaradené do programu mestského zastupiteľstva
- integruje niekoľko subjektov financovania
- dnes by sme to zastavili a nemal by s čím ísť zajtra do Prešova
- mali sme ho možno viac grilovať pred rokom, keď sme schvaľovali zámer
- nemôžeme dnes podmieňovať, že to má byť na komunikácii.
Ing. Vilkovský – návrh na uznesenie znie: MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov
nájom pozemku parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2 , k. ú. Levoča,
nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina, pre Združenie turizmu Levoča, Kováčova
vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, na účel realizácie stavby „Vyhliadková veža
Javorina – Marčulina“, na dobu určitú 20 rokov, za nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v
súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d)Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Levoča v platnom znení v súlade § 9a, ods. 9, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ
realizáciou svojho zámeru (výstavba turistickej rozhľadne)pozemok významne zhodnotí a
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účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta. Obsahom nájomnej zmluvy bude o. i.
aj záväzok nájomcu bezodplatne previesť vlastnícke právo k stavbe s názvom „Vyhliadková
veža Javorina – Marčulina“ a jej príslušenstvu do vlastníctva prenajímateľa po skončení
nájomného vzťahu.
UZNESENIE č. 65
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 15
proti 0
zdr. 2

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku parc. č. KN-C 10371/2 –
ost. pl. s výmerou 100 m2 , k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina,
pre Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, na účel
realizácie stavby „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“, na dobu určitú 20 rokov, za
nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d)Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení v súlade § 9a, ods. 9,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ realizáciou svojho zámeru (výstavba
turistickej rozhľadne)pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k
rozvoju mesta. Obsahom nájomnej zmluvy bude o. i. aj záväzok nájomcu bezodplatne
previesť vlastnícke právo k stavbe s názvom „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a jej
príslušenstvu do vlastníctva prenajímateľa po skončení nájomného vzťahu.
T: 30.06.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme
v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 20102019 v zmysle ktorého sa lehota plnenia predmetnej zmluvy
predlžuje na roky 2020 -2024
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Babicová – bližšie vysvetlila.
p.Kellner – včera som sledoval autobus MHD, ako vlastne funguje
- na tej zmluve mi vadí, že sa upíšeme dopravcovi na 5 rokov bez ohľadu na ďalšie
investície
- spôsob dopravy v roku 2020 je niekde inde
- zaviazať sa na 5 rokov bez garancií zvýšenej kvality služieb zo strany
prevádzkovateľa nie je dobré riešenie.
Ing. Vilkovský, MBA – nejaké garancie tam sú
- od 1.7. zabezpečenie nového vozidla pre MHD
- aj teraz autobusy slúžia na prímestskú dopravu, ale môžu aj na MHD
- teraz napríklad vystúpia pri Poliklinike a dajú sa použiť ako MHD.
p. Kellner – komfort pre mamičky s kočíkmi je potrebný
- mám poslanecký návrh, aby sme ukončili zmluvu a vyhlásili nové verejné
obstarávanie
- neviem posúdiť cenu, ale kvalitu
- tá by sa mala zlepšiť.
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Ing. Vilkovský, MBA – európska smernica o preprave je platná od roku 2007
- všetci prepravcovia sa nato odvolávajú
- prepravcovia majú exkluzívne podmienky na uzavretie zmluvy
- preto súhlasím s týmto návrhom.
p. Kellner - dá sa za 6 mesiacov spracovať verejné obstarávanie?
Mgr. Babicová – nedá sa pripraviť technické zabezpečenie
- na verejné obstarávanie potrebujeme aspoň rok.
p. Kellner – keby som dal poslanecký návrh, aby sme vypovedali túto zmluvu k 1.4. budúceho
roka?
Mgr. Babicová – potrebujeme aspoň 2 roky.
p. Kellner – výpovedná lehota zmluvy je 6 mesiacov, takže aby sme vedeli pripraviť verejné
obstarávanie.
Mgr. Babicová – tak aspoň rok.
JUDr. Papcun – článok 2 zmluvy uvádza, že v prípade, že to ukončíme, tak sa zaväzujeme
platiť prepravcovi výkony a všetky náklady na celé obdobie vrátane odpisov.
Ing. Vilkovský, MBA – áno, ale až po 1.7., a práve teraz je zostatkové hodnota autobusu
nulová.
JUDr. Papcun – čiže od 1.7., keď nám dajú nový autobus, budeme ho musieť zaplatiť.
JUDr. Murín – kto pripravil ten návrh zmluvy?
Ing. Vilkovský, MBA – oni.
Mgr. Kolečanyiová – ak by sme to odstavili, MHD by nešla.
Ing. Vilkovský, MBA – k tomu sme boli postavení už minulého roku
- rozumná dohoda s prevádzkovateľom sa vyčerpala.
- reálne nám hrozilo, že 1.1.2020 MHD nepôjde.
p. Kravecová – nevyjadrím sa k zmluve, ale k typu autobusu sa chcem vyjadriť
- aby bol vhodný pre ZŤP
- také sú aj na linke SNV – LE.
Ing. Vilkovský, MBA – v minulosti mesto schvaľovalo vstup do projektu, že sa zapojí do
výzvy na kúpu autobusov, ale my nie sme oprávnený prijímateľ
- pôvodne, keď sa výzva dávala, bola myslená aj na samosprávu, aby si mohli
zabezpečiť autobusy, ale potom sa stali prijímateľmi už len prepravné spoločnosti.
Ing. Novotný – ľudia z ČEZ Slovakia by vybudovali v areáli autobusovej zastávky niekoľko
nabíjacích staníc
- neviem, či pokračuješ s nimi v jednaniach, alebo nie
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neexistuje, že vstúpi nejaká spoločnosť do majetkovej účasti, ktorá by zabezpečovala
regionálnu dopravu, kde by sme mohli byť
vidina zelených autobusov sa mi páči
keď som pôsobil v envirofonde, tak bola to otázka aj na samosprávu
nie je lepšie, ak by sme mali dopravu my?

Ing. Vilkovský, MBA – beriem aj to, aj návrh pána Kellnera
- ja musím mať mandát od mestského zastupiteľstva na vypovedanie zmluvy
- čo sa týka elektro nabíjacích staníc, nevylučujem to, prevádzkovateľ nástupišťa dostal
od nás výpoveď
- chcem, aby bola vypísaná súťaž na prevádzku nástupišťa
- nástupište je dosť rozsiahle, vošli by tam aj autá na nabíjacie stanice
- nechcel som ísť do spolupráce s touto spoločnosťou.
PhDr. Mgr. Cvoliga – premrhali sme priestor na inú pozíciu a potrebné bolo skôr začať
vyjednávať
- tlak na Slovensku je, časom sa monopoly rozbijú
- v zmluve je kalkulovaný vzorec od 1.1.2020
- deklarujem, žeby mali nasadiť nové autobusy, ale od 1.7. dôjde k otvoreniu nového
vzorca
- v roku 2019 sme doplácali vyše 70 tis. eur, v roku 2020 cca 65 tis. eur, už nám chýba
7 tis. eur
- v roku 2020 zakúpia autobus, celý tento vzorec sa zvýši o odpisy
- uvedomujem si, že po 10 rokoch sme mali možnosť otvoriť túto otázku viac
- otázka, či bod 5 ponecháme ďalej, alebo posunieme
- ja by som SAD-ky všeobecne nešetril, je to hnusný monopolný biznis, vydierajú
vyššie územné celky a mestá
- ide o celoslovenský problém.
Ing. Vilkovský, MBA – ekonomicky oprávnené náklady boli k 1.1.2020 iné po 10 rokoch
- oni si tvrdia svoje, že ekonomické náklady išli hore, ako mzdy, myslím, že pohonné
hmoty ani nie
- vôbec sa ich nezastávam
- ten rozdiel som chcel vykryť z nášho nástupišťa.
- nechcel som im pridať k MHD ešte aj nástupište, lebo by to bol pre nich ďalší bod.
p. Čurilla – sme v zložitej situácii
- v 1. časti sme mali zato, že získame naše autobusy prostredníctvom podpory
z Európskej únie
- robila to agentúra PSK
- až v druhej polovici roka 2019 zistili, že nie sme oprávnený prijímateľ
- tak sme dali SAD-ke zmluvu, medzitým sme oslovili ďalších, aby sme rozšírili okruh
záujemcov do súťaže
- následne sme predložili SAD-ke zmluvu na jeden rok
- to, čo hovoril kolega, je to pravda
- SAD Poprad nepristúpil k podpísaniu zmluvy
- až 31.12.2019 prišli s návrhom, čo musel primátor podpísať
- chceli sme získať čas
- partner prišiel na Silvestra na obed s návrhom zmluvy na 5 rokov
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je to dodatok k zmluve, platí teda pôvodná zmluva, že sa pre obe strany dá použiť 6mesačná výpovedná lehota
to, čo chcel p. Kellner, tak získame 6 mesiacov a čas, aby sme to riešili
vytvára sa tu priestor na rokovanie
aj tá smernica je zlá
tak, ako hlavná kontrolórka konštatuje, my sa v novej zmluve zaväzujeme k tomu, že
budeme akceptovať vzorec a odpisy im umožňujú odpisovať autobus 6 rokov
takže táto položka bude pre nás ťažko akceptovateľná
mali by sme tu zmluvu vypovedať a dať priestor na vyjednávanie na výhodnejšie
podmienky pre mesto.

Ing. Vilkovský, MBA – už len jednu vec doplním
- keď som začal s nimi rokovať, tak bola vízia, že my budeme oprávnený žiadateľ, tak
sme mali dať 2 autobusy SAD-ke a tým pádom by odpisy boli na nás
- potom v priebehu roka sme zistili, že nie sme oprávnený žiadateľ.
Ing. Novotný – možno tu vzniká nálada, ako sa osamostatniť od prepravcu a subjektu, ktorý
nemá najčistejšie úmysly
- chcelo by to viac vstupov a údajov ako je cena autobusov, ako by sme to vyriešili, aký
by sme pripravili scenár, že či je to také náročné, alebo že či to stojí zato, žeby sme
ešte odložili rozhodnutie o 2 mesiace.
Ing. Vilkovský, MBA – najhorší scenár je, žeby MHD nešla
- jednal som aj s inými dopravcami, boli vyjadrenia aj áno, aj nie
- 60 tis. km sa nedá obslúžiť s jedným autobusom, ráno potrebné 2 veľké
- v zálohe musia mať aj šoférov
- nevidím to také jednoduché
- aj zamestnanie šoférov, oni majú v SAD-ke svoje nároky
- licencia, šoféri
- krízové riešenie je s lokálnymi prepravcami, ktorí majú na to osvedčenie, ak by došlo
k úplnej nedohode.
Ing. Novotný – koľko by nás to stálo, aká je cena autobusov?
Ing. Vilkovský, MBA – rôzne ceny na trhu, od 30 tis. Eur do 250 tis. Eur
- neviem, taxikári nemôžu používať auto staršie ako 6 rokov, neviem, aké sú podmienky
na autobusy
- iní prepravcovia si to prepočítali, 60 tis. km nie je 600 tis. km, máme málo km
a svahovitý terén, nie sme až taký zaujímavý partner.
Ing. Novotný – a elektrobus dôjde do Závady?
Ing. Vilkovský, MBA – p. Troliga testoval nový elektrobus v roku 2017, ale batéria
nevydržala a museli sa mechanicky zatvárať dvere
- rozprával som sa s firmou Rochero, Eurobus, p. Ondruš, či by to boli schopní
prevádzkovať
- ale nie je to žiadne ekonomické terno
- riaditeľ Eurobusu mi rovno povedal, že za tie ceny to nespraví nikto.
JUDr. Rusnáčiková – v roku 2015 – 2016 som robila kontrolu SAD-ke
41

-

v roku 2015 to bola škaredá výmena korešpondencie so SAD-kou
načrtla som aj do vzorca SAD-ky, odpisy, réžiu, ten prepravca si dal do vzorca všetko
v roku 2016 už to urobil tak okato, že pneumatiky preúčtoval v hodnote 10 tis. EUR
čiže záver, že treba nové verejné obstarávanie v roku 2019, lebo zmluva končila
neviem, ako nariadenie EÚ ovplyvní výšku odpisov
porovnávala som okolité mesta ako Svit, Stará Ľubovňa

-

máme také zložité geografické podmienky, sme špecifickí
jediný priestor je úprava grafikonu.

Ing. Vilkovský . MBA – neberiem argumentáciu, že sme sa tomu nevenovali
- Mgr. Babicová by mohla spraviť 4- 5 projektov, vďaka ktorým dostaneme viac peňazí,
ale napriek tomu sa venuje MHD.
PhDr. Mgr. Cvoliga – SAD-ky kupujú autobusy cez IROP, ale využívajú odpisy
- stále polemizujem o tom, či by sme to vedeli robiť my, či neurobiť súťaž, lebo
dovtedy nebudeme vedieť na čom sme
- nemáme generel dopravy
- prioritne potrebujeme generel dopravy, ktorý nám povie kde, aké linky pustiť
- otvorme priestor, spusťme súťaž a nech povie trh, či sú to krčmové reči
- za 30 rokov sme nevybudovali nástupište, problém je otočisko na sídlisku Západ,
vieme o tom
- my ako mesto sme povinní to vybudovať ako dlh voči MHD.
p. Čurilla – to, čo navrhuje p. Kellner, treba podporiť
- sú tu linky, ktoré mesačne prevezú 17 - 20 ľudí
- treba myslieť na starých ľudí,
- zložité ekonomicky
- problém je európska smernica, že len 6 rokov sa odpisuje autobus
- zbytočne znížime 100 km, ale odpisy budú v rovnakej výške
- pravidlá nastavené na iné prostredie.
p. Lorko – od 1.7. budeme mať nový autobus
- načo nám je nový autobus?
- veľký je zbytočný pre Levoču
- oni ho budú odpisovať
- stačí 40-miestny autobus malý
-

v západných krajinách si samosprávy kupujú autobusy a nechajú si prevádzkovať
ide o nižšie náklady.

JUDr. Papcun – keď sme v novembri schvaľovali dodatok, tak som čakal tento problém
- SAD sa odvoláva na európsku smernicu, ktorá povoľuje predĺžiť platnosť 10-ročných
zmlúv na ďalších 5 rokov, ale je tam k tomu výklad
- mám pochybnosti o súlade dodatku so smernicou
- Banská Bystrica poukazuje na neplatnosť týchto dodatkov
- nie je k tomu žiadne rozhodnutie súdov
- problém je, že upravujeme cenu bez verejného obstarávania, prepravné bez verejného
obstarávania, v odseku 5 zmluvy nie je jasné, ani aký autobus, ani výpočet
- my ani nemôžeme schvaľovať aký autobus kúpi SAD-ka
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ak aj zmluvu vypovieme, budeme musieť doplatiť autobus
ak to vypovieme, budeme v úzkych bez MHD
absolútne nevýhodná situácia pre nás
ale môže dôjsť ku kolapsu, ak nebude MHD
preto otázka, čo ďalej
lepšie je vyhlásiť verejné obstarávanie, pripraviť podklady, vyhodnotiť, a až potom
zrušiť zmluvu, aby sme si na seba neušili nejakú búdu.

p. Lorko – len či má zmysel čakať na 1.7.
- často tu bolo spomínané, že nie sme oprávnený žiadateľ
- mám tu výzvu, kde je to napísané, že je oprávnený aj mesto, aj samospráva.
p. Čurilla – je to pre mestá, ktoré majú vlastnú licenciu.
p. Lorko – tam bolo potrebné dokladovať partnera.
p. Čurilla – mali sme urobiť dohodu
- úvaha je, či dáme poslanecký návrh na aprílové MZ a budeme na tom pracovať už
teraz, na príprave
- už od apríla budeme mať čas 6 mesiacov.
p. Kellner – dám poslanecký návrh teraz, schválime si ho a 6-mesiacov prejde,
- 1.7. SAD-ka obstará autobus a nám predložia faktúru za autobus.
JUDr. Papcun – skôr to preložme na vtedy, keď budeme pripravení
- už sa nevieme vyhnúť tomu, že budeme mať nové autobusy, aj výsledok verejného
obstarávania môže byť taký, že sa nám neoplatí zmena.
p. Lorko – mám zato, aby sme to preložili na ďalšie MZ, a aby vedenie mesta rokovalo
o schválení nového autobusu.
Ing. Vilkovský, MBA – ja možno, žeby nebolo zlé prijať toto uznesenie aj dnes.
Ing. Novotný – ešte by som chcel sa obrátiť na vedenie mesta stým, že by sme mali prioritne
požiadať licenciu
- mohli sme byť oprávnený žiadateľ
- mohli sme si vyrokovať kvalitnejšie podmienky
- dohodnime sa a dajme si to ako formu spoločného poslaneckého návrhu.
RNDr. Adamkovič – vývoj MHD do budúcna je taký, že ľudia sa budú orientovať na pešiu
chôdzu a bicykel
- vízia je na 5 rokov a donútia nás presedlať z EÚ na novú formu dopravy.
p. Kellner – otázka, či vieme predísť tomu, aby nám SAD-ka vyfakturovala nový autobus
- ak sú také odpisy a my ich aj tak zaplatíme, tak uvažujme nad úverom, nízke úroky,
kúpiť autobus, mať pridanú hodnotu na dôchodcov, športovcov a podobne.
Ing. Vilkovský, MBA – z ekonomického pohľadu navrhnúť na 10 rokov.
p.Kellner – prenajať, či prevádzkovať vo vlastnej réžii?
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JUDr. Papcun – dalo by sa vstúpiť do jednania so SAD tak, či chceme nový autobus +
kalkulácia,
- my, ak by sme sa rozhodli to vypovedať, nevojdeme do termínu 1. 7.2020.
PaedDr. Repaský – podporujem návrh JUDr. Papcuna
- autobus chodí prázdny, alebo 2-3 ľudia sa vezú.
PhDr. Mgr. Cvoliga – zmluva je účinná, ja by som navrhoval pripraviť na ďalšie mestské
zastupiteľstvo nový dodatok a v apríli schváľme nový dodatok.
JUDr. Murín – vybavenie licencie na prevádzkovanie autobusovej dopravy trvá 30 dní- zvážte
kúpiť autobus, vytvorenie 2 nových pracovných miest
- v Bratislave nakúpili ojazdené autobusy z Rakúska a fungujú
- potrebné urobiť analýzu na získanie licencie, čísla, koľko by nás to stálo, splátky
autobusu, náklady na MHD.
p. Kellner – dávam poslanecký návrh, aby sme tento bod stiahli z dnešného rokovania:
vypustiť bod: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
autobusovej doprave na roky 2010-2019 / plnenie na roky 2020 – 2024/ z programu MZ,
konaného 20.2.2020
UZNESENIE č. 66
K bodu: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
autobusovej doprave na roky 2010-2019, v zmysle ktorého je lehota plnenia predmetnej
zmluvy na roky 2020 -2024
Hl. za 17
proti 0
zdr0
nehl. 1
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera – vypustiť bod: Dodatok
č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na
roky 2010-2019 / plnenie na roky 2020 – 2024/ z programu MZ, konaného 20.2.2020.
T: ihneď
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

6. Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku
vykonanej kontrole Záchrany a obnovy národných
kultúrnych pamiatok
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Babicová – bližšie vysvetlila.
JUDr. Papcun – na počet projektov, ktoré robí toto mesto, sú nedostatky nepodstatné.
UZNESENIE č. 67
K bodu: Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach kuvykonanej
kontrole Záchrany a obnovy národných kultúrnychpamiatok
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ berie na vedomie správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov, vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie,
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku
kontroly, číslo: 008086/2019/1110/SMG.
T: 20.2.2020
Z: Ing. Vilkovský, MBA

7.

Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku
Mestského úradu Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila.

UZNESENIE č. 68
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 26 k organizačnému poriadku Mestského úradu
Levoča
Hl. za 17
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 02. 2020.
T: 20. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

8.

Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta
Levoča

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila.
RNDr. Adamkovič – chcem predložiť poslanecký návrh na pomenovanie ulice Štefana
Zamkovského pre IBV Krupný jarok
- Štefan Zamkovský má povesť najlepšieho horského vodcu, významný človek,
rodený Levočan
- ak sa bude ďalej rozvíjať Levoča smerom hore, bude tam Dvorčianska ulica, ale na
sídl. Západ sever sú ulice pomenované podľa osobností.
UZNESENIE č. 69
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Levoča
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl.0
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča - Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia
mesta č. 6/2019 sa mení a dopĺňa takto: bod 1. V prílohe všeobecne záväzného nariadenia č.
111/2003 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 sa v zozname ulíc a iných
verejných priestranstiev dopĺňa ulica s poradovým číslo 70 a názvom Viničná ulica a ulica s
poradovým číslo 71 a názvom ulica Štefana Zamkovského.
T: 20. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 70
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Levoča
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča - Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia
mesta č. 6/2019 sa mení a dopĺňa takto: bod 2. Do prílohy všeobecne záväzného nariadenia č.
111/2003 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 sa vkladá grafické zobrazenie
Viničnej ulice na území mesta Levoča, ktoré tvorí prílohu č. 1 k tomuto všeobecne
záväznému nariadeniu, a grafické zobrazenie ulice Štefana Zamkovského, ktoré tvorí prílohu
č. 2 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
T: 20. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 71
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Levoča
Hl. za 13
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných
priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča
č. 6/2019, uplatnené žiadne pripomienky.
T: 20. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 72
K bodu: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levoča č. 111/2003 určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Levoča
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl.0
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.1/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc
a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného
nariadenia mesta Levoča č. 6/2019, podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so zapracovaním
poslaneckých návrhov poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča.
T: 29. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

9.

Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Ing. Petrášová – bližšie vysvetlila.
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UZNESENIE č. 73
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku
parcely C KN č. 8010/3, 8012/2, 8012/7 v k. ú. Levoča, za podmienok, že financovanie
obstarania zabezpečí žiadateľ zmeny územného plánu mesta Levoča fy K.I.S., s. r. o.,
Kežmarská cesta 65, 054 01 Levoča formou refundácie skutočne vynaložených nákladov na
obstaranie zmeny územného plánu.
T: 21.02.2020
Z: Ing. Pitoráková
Mgr. Kučka

10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila.
p. Čurilla – Slovenský orol má aké výsledky na počet hodín?
Ing. Vilkovský, MBA – koľko majú kategórii?
p. Dunčko – 3.
Mgr. Minďaš – je to podľa tréningových jednotiek v hale.
p. Dunčko – ako predseda športovej komisie si dovoľujem oznámiť, že sme zasadali 4-krát
- štatutári boli všetci spolu
- menilo sa VZN, aby kluby ktoré majú nad 1000 eur dotáciu, tak sa prezentovali
- nebolo určené komu, preto sa prezentovali nám
- 4 kluby sa neboli prezentovať v prvom kole, až potom 3 kluby prišli
- z tohto vyšiel návrh na dotácie
- niektoré kluby dostali pridané, majú nových členov, hlavne deti
- tí, ktorí sa neboli prezentovať v prvom kole, dostali 10%menej, aby vedeli, že
VZN je vážne
- zjazdové lyžovanie má nulovú dotáciu, lebo už nemajú mládež a sú mimo
Slovenska.
Ing. Vilkovský, MBA – chcem poprosiť kluby, ak by vedeli, že majú požiadavky na
príspevok na nejaké výročie a podobne, žiadali už teraz
- minulý rok sa stalo, že hádzanársky klub dostal už len z rezervy a pritom mali 60-té
výročie založenia klubu.
p. Lorko – otázka, či v prezentáciách klubov odzneli informácie o iných zdrojoch
financovania?
p. Dunčko – každý klub si zháňa finančné prostriedky
- každý hovoril aj o financiách
- veľa ich stojí cestovanie na zápasy.
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UZNESENIE č. 74
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2020
Hl. za 17
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods.4 ,5 VZN mesta
Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – transfer pre šport a telovýchovu - nájom TS v
predpokladanej sume:
1. FK 05 Levoča
2. HK Slovan Levoča
3. BK Slovenský orol

T: 20.2.2020

27 620 €
11 400 €
18 450 €

Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 75
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Hl. za 17
proti 0
zdr 0

nehl. 1

MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN mesta Levoča
č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1
písmeno A- podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FK 05 Levoča
13 000 €
HK Slovan Levoča
7 200 €
MK Slovenský orol
5 400 €
HK Spiš Indians
9 500 €
Tenis club 92 Levoča
5 450 €
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA 6 600 €
Cyklo Spiš Levoča
7 000 €
XC ski team Levoča
6 400 €

T: 20.2.2020

Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka

11. Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
JUDr. Čechová – bližšie vysvetlila.
p. Lorko – uvažujem, že riaditeľ SP by mal vzdelanie na prevádzku MHD, čo ak by si vybavil
licenciu?
Mgr. Kramarčík – otázka, či pán riaditeľ rozmýšľal, akú činnosť bude vykonávať.
Mgr. Cirbus – gro tvoria stavebné práce.
Mgr. Kramarčík – nejaká pridružená výroba?
Mgr. Cirbus – činnosť určí dozorná rada.
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UZNESENIE č. 76
K bodu: Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik
mesta Levoča, s.r.o.
Hl. za 17
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik
mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča.
T: ihneď
Z: JUDr. Čechová
Mgr. Kučka

12. Správa o činnosti MsP za rok 2019
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
Mgr. Petruška – bližšie vysvetlil.
p. Kravecová – obyvatelia sídl. Západ sa sťažovali, že na jednom objekte je namontovaná
súkromná kamera.
- je to v poriadku?
Mgr. Petruška – neviem sa k tomu vyjadriť, naše kamery sú riadne označené.
UZNESENIE č. 77
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2019
Hl. za 16
proti 0
zdr 0

nehl. 0

MZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2019.
T: ihneď
Z: Mgr. Petruška
Mgr. Kučka

13. Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta
MUDr. Dzurňáková, MBA – chcela by som sa ospravedlniť poslancom, že som im
nepredložila návrh, ktorý mám v písomnej podobe pred zastupiteľstvom
- včera mi bola zaslaná zápisnica z komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta zo dňa 19.12.2019 v Levoči
- chcela by som poukázať na nezákonnosť postupu poslanca, porušenia ústavného
zákona, ako aj zákona o ochrane osobných údajov
- myslím si, že boli tam prítomní všetci poslanci, ktorí sú členmi komisie aj
predsedkyňa aj garantka komisie, ktorá garantuje, že sa postupuje v zmysle zákona
- táto komisia by mala garantovať zákonnosť, ale práve tam došlo k porušeniu zákona,
tak som dala návrh, aby tento bod bol prerokovaný, aby sa vyjadrili členovia,
predsedkyňa komisie, ako aj garantka
- v zápisnici sa píše, že člen komisie JUDr. Ľubomír Murín urobil fotokópiu časti
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do svojho mobilného
telefónneho zariadenia. Predsedníčka komisie a garant komisie v pozícii zodpovednej
osoby pre prevádzkovateľa mesto Levoča vyzvali člena komisie JUDr. Ľubomíra
Murína, aby vykonaný záznam odstránil, pretože súkromné mobilné telefónne
zariadenie nie je bezpečným úložiskom pre osobné údaje z oznámenia
- z tohto dôvodu som dala tento návrh, aby aj ostatní poslanci vedeli, čo sa tam dialo
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-

-

ide o majetkové priznanie osôb, ktoré sa nemajú využívať a zneužívať na ďalšie
šírenie a mesto a komisia má garantovať, že to ostane v trezore a nebude sa to
zneužívať na politické alebo populistické ciele
nebolo to vymazané z mobilného zariadenia, preto to nemôžeme garantovať,
čestným prehláseniam už asi neveríme.

Mgr. Kolečanyiová – ak ste čítali zápisnicu z komisie, tak ste pochopili, čo sa tam stalo
- osobne za seba môžem povedať, že pre mňa to bola nepríjemná skúsenosť
- sme poslanci, aj keď máme odlišné názory, mali by sme sa rešpektovať
- JUDr. Murín si urobil foto majetkového priznania poslankyne MUDr. Dzurňákovej,
načo som ho upozornila, aj pani garantka, aby to vymazal
- pani garantka Ing. Lisoňová ho upozornila, že má právo si údaje opísať, lebo mobilné
zariadenie nie je bezpečné úložisko a nesmie byť používané
- nepríjemná situácia, sama som zvažovala ako to riešiť
- ako komisia sme zlyhali, sú tam informácie o nás, o našich rodinných príslušníkoch, - upozornila som JUDr. Murína na odstránenie fotky, načo som bola osočená, že plním
pokyny
- hneď som ho upozornila, ale on to nerešpektoval
- aj keď nerada, lebo JUDr. Murín má právnické vzdelanie, rozumie týmto veciam,
návrh pani Dzurňákovej podporím.
JUDr. Murín – v prvom rade komisia zasadala nezákonne, lebo k požiadavke, ktorú mal Ing.
Novotný nebolo potrebné zasadnutie, komisia nemá takéto kompetencie
- neviem pani primárka, či si vykáme, alebo tykáme.
MUDr. Dzurňáková, MBA – už v lete po skúsenostiach, som dáma, som staršia, tak si
vykáme.
JUDr. Murín – čo sa týka členstva v komisii, navrhol ma tam Váš partner, pán primátor
- čo sa týka priebehu a úvodu komisie, vedel som, že je úkolovaná
- neviem, či aj ostatní poslanci, či ste dostali zápisnicu
- keď hovoríte, že sú to prísne tajné informácie, čo ja nie som toho názoru, tak odkiaľ
ste bola informovaná pani poslankyňa?
- žiadam preukázanie dôkazného bremena, teda toho, v čom som porušil zákon
- nezákonné bolo stretnutie komisie
- zápisnice sa zverejňujú, komisie sú verejné
- na podporu p. Novotného som odfotil, ukážem to na meotári
- vy ste pani poslankyňa porušila termín podania majetkového priznania aj s pánom
primátorom, vy ste nepodala do termínu majetkové priznanie
- opätovne kvôli Vám sme sa museli znova stretnúť
- k porušeniu ústavných zákonov došlo vo vašom mene
- dal by som návrh na povinnosť zverejniť majetkové priznanie
- sme verejní funkcionári, kľudne nech vidia ľudia moje príjmy
- ja som sa do komisie nenanominoval, vy ste ma tam navrhol, pán primátor
- žiaden zákon som neporušil
- žiadam od MUDr. Dzurňákovej nech konkrétne povie situáciu, konkrétny paragraf,
čo som porušil, čoho som sa konkrétne dopustil.
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Mgr. Kolečanyiová – rázne sa chcem vyhradiť voči tomu, žeby sme tam boli úkolovaní
členovia
- o zaslaní zápisnice sme sa dohodli na komisii, že pošleme na vedomie pánovi
doktorovi Cvoligovi a pani doktorke Dzurňákovej
- aj môj návrh ako predsedkyne bol zverejniť majetkové priznania v rámci zákona
- ak by si si pozrel JUDr. Murín novelu zákona, tak už sa to nevyžaduje.
JUDr. Murín – konkrétne požadujem, že mojím konaním, aký zákon a aké ustanovenie som
porušil
- doteraz to nebolo zverejňované, nebolo to zneužité
- pre potreby kolegu Novotného som to použil
- aký som porušil zákon?
Mgr. Kolečanyiová – ako predsedkyňa som Ťa vyzvala, aby si to vymazal.
JUDr. Murín – často si fotím veci z internetu, aj iné, lebo aj v tom spočíva investigatívna
práca.
Mgr. Ogurčák – som členom komisie a potvrdzujem pravdivosť slov pani predsedkyne
- nemal som pocit, žeby boli pod nejakým tlakom
- odzneli tam slová o zákone o ochrane osobných údajov
- vyzvali sme ho preto k odstráneniu
- odborne to vysvetlila garantka komisie
- uviedli sme to aj v zápisnici a dohodli sa, že zápisnica pôjde dotknutým osobám
a členom komisie.
MUDr. Dzurňáková, MBA – došlo k porušeniu ústavného zákona č. 357/2004 Zb. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v znení neskorších predpisov, kde sa
uvádza, že spracovávať oznámenia verejných funkcionárov mesta má komisia mestského
zastupiteľstva a to komisia verejného záujmu pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta, spracovávanie subsumuje aj uloženie a uchovávanie oznámení
verejného funkcionára
- ďalej je citovaný zákon č. 18/2018 Zb., § 36 a § 39 ods. 4, kde je presne
zadefinovaná úloha komisie a jej členov
- je pre mňa šokujúce, že človek, ktorého sme my podporili a schválili na
ustanovujúcom zastupiteľstve, garantuje, že má právnické vzdelanie, a dopustí sa
nevhodného a nezákonného správania
- je to nevhodné správanie školáka, že si niečo odfotí, lebo to tak vždy robí
- ak má niekto pochybenie, tak sa má to riešiť zákonným postupom,ale nie takým
spôsobom
- fotenie patrí do školských lavíc a nie do rúk poslancovi s právnickým vzdelaním,
ktorému sme dali dôveru
- moju dôveru pán poslanec stratil.
Mgr. Kramarčík – JUDr. Murín, oháňaš sa tu etikou, morálkou
- ty urobíš niečo, čo nie je etické
- my nevieme, koľko fotiek, aké fotky si urobil, teraz povieš, že si to ukázal Ing.
Novotnému, mohol si to ukázať hocikomu
- z etického hľadiska by si mal vyvodiť dôsledky, keď nevieš zachovať poriadok,
ktorý má fungovať.
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JUDr. Murín – v prvom rade, pani doktorka, rešpektujem dôveru ľudí, ktorí ma volili, nie
takých ľudí ako poslancov, ako ste niektorí vy
- v druhom rade, verejne by som vás vyzval, mal som výhrady, keď sme vás volili za
členku dozornej rady, keďže ako poslankyňa, ako zamestnankyňa Agelu, ako členka
dozornej rady, ako blízka osoba pána primátora, ako konateľka firiem, kde
spoločníkmi je Agel, ja si nemyslím, že máte morálne právo vy posudzovať
- ide o nezákonné podanie majetkového priznania, preto sa pýtam, to priznanie, ktoré
ste dávali neúplné a rozdiel medzi novým majetkovým priznaním je taký, že v prvom
priznaní ste dávali medzi hnuteľné majetkové práva podiel v obchodnej spoločnosti vo
výške 280 tis. Eur a v druhom priznaní už nie je
- či ste si vy splnila zákonnú povinnosť ústavného zákona, či všetky veci aj vo forme
majetkových práv ste v daňovom priznaní uviedla.
Ing. Vilkovský, MBA – môžeme páni poslanci, panie poslankyne otvoriť majetkové priznania
všetkých poslancov.
JUDr. Murín – keď hovoríte o nejakom porušení konkrétneho zákona, tak by mi mali plynúť
nejaké perzekúcie, sankcie, pokuty, vopred pripraveným uznesením.
MUDr. Dzurňáková, MBA – ja budem konať.
PhDr. Mgr. Cvoliga – zápisnica bola zaslaná dotknutým poslancom
- boli sme vyzvaní členmi komisie 12.12.2019, aby sme sa vyjadrili k dvom
uzneseniam komisie, a to že máme čestne prehlásiť, že nesprostredkovávame pre
seba, blízku osobu obchodný styk so Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou, a.s.,
najmä čo sa týka subdodávky tovaru a služieb a druhé uznesenie, kde poslanec čestne
vyhlasuje, že nie je vlastníkom akcií na doručiteľa
- keď mi to prišlo na adresu, trošku som sa zháčil, ale rešpektoval som vyjadrenie
komisie
- včera vo večerných hodinách nám bola mailom doručená zápisnica
- 19.12. 2019 došlo k incidentu, že JUDr. Murín spravil kópiu majetkového priznania
pani Dzurňákovej alebo moje
- z diskusie vyplýva, že pani Dzurňákovej
- osobne nemám problém, aby sa moje majetkové priznanie zverejnilo
- ale ide o to, že sa majú tieto informácie riešiť na danej komisii
- ja, keď som hlasoval za JUDr. Murína, tak s tým, že mal dôveru a s tým, aby to bolo
v komisii zachované
- je to historicky dané, rieši sa to v komisii, je to vždy zamknuté v trezore
- ak by sme mali formulár na zverejnenie dané samosprávou, tak by som mal dať
súhlas
- súhlas som nedal, preto by si členovia nemali robiť kópie a podobne
- je to ľahko zneužiteľné pred voľbami, môže to lietať po sociálnych sieťach
- ak príde na nezrovnalosť, tak predvolať toho, ktorého poslanca, aby to ozrejmil
- takže ste stratili moju dôveru a zvažujem, či by ste mali ostať v tej komisii.
JUDr. Murín – ja nestojím o dôveru Vašu, ani MUDr. Dzurňákovej
- komisie MZ sú verejné, zápisnica je zverejnená
- ako občan toho mesta, mne čestné prehlásenie nepostačuje, nie je to záväzné
stanovisko
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-

za mňa na najbližšie rokovanie MZ dávam podnet ako poslanec MZ na začatie
konania a toto konanie sa musí začať a bude sa to riešiť rovno tu ako nesúlad podľa
ústavného zákona.

MUDr. Dzurňáková, MBA – mne uniká celá pointa proti komu sa tu bojuje
- bojuje sa proti primátorovi, proti jeho partnerke, členom dozornej rady nemocnice?
- 19.12. zasadala komisia preto, aby sme preukázali, že či máme akcie Agelu
- ja nemám akcie Agelu a veľmi mi to lichotí, že vôbec v nejakej chorej hlave sa nájde
myšlienka, že MUDr. Dzurňáková vlastní akcie Agelu, či Vilkovský vlastní, či člen
predstavenstva a ten, kto sa obtrie o nemocnicu?
- ja rozumiem Vaším blízkym vzťahom s pani Kryštoforyovou a rodinným väzbám
s pani Ružbackou Rovderovou, ale toto si myslím, že pletiete hrušky s jablkami
- vy ste sa zišli kvôli akciám Agelu a Vy tu teraz vyťahujete čosi, čo vypadá z kontextu.
JUDr. Murín – ja som sa zúčastnil komisie na základe pozvánky a nezákonne sme zasadali
kvôli požiadavke p.Novotného, toto komisia nemala vôbec riešiť.
MUDr. Dzurňáková, MBA – o čo vám ide, cifra čoho, čo ste potrebovali vedieť?
- aký nesúlad?
JUDr. Murín – v prvom majetkovom priznaní ste uviedla 280 tis. EUR ako majetkové práva
v obchodných spoločnostiach, v druhom priznaní, kde sme sa kvôli Vám schádzali, už údaj
chýbal
- budem žiadať vysvetliť nesúlad.
MUDr. Dzurňáková, MBA – kde ste bol, keď mi v roku 2008 zomrel manžel?
JUDr. Murín – toto som si v majetkovom priznaní všimol, je to môj postreh.
Mgr. Ogurčák – uzatvorme už toto
- na poslednom MZ som oznámil, že som sa vzdal členstva v KDH, preto mi vyplýva
zodpovednosť vzdať sa mandátu aj v tejto komisii.
Ing. Novotný – idem Ti MUDr. Dzurňáková odpovedať na otázku, že voči komu sa hľadajú
informácie
- ja keď som o to požiadal interpeláciou, nesledoval som žiaden iný záujem
- len pri kreovaní dozorných rád a až nečakane zaujímavých kompromisov sa to
rýchlo vyskladalo a ja som mal na pamäti dobro nášho mesta
- bolo okaté od zasadnutia nášho zastupiteľstva, že si mala krvavé oči voči bývalej
zástupkyni primátora a hlavne jej pôsobeniu v dozornej rade
- ja si nepredstavujem pôsobenie v dozornej rade, alebo predstavenstve, že sa tam
budeme laškovať s kolegami, či hentaké vyplniť alebo čo vyplniť
- pre mňa je podstatná vec, aby Mesto nebolo krátené pri prerozdeľovaní zisku, čo
v tomto prostredí vzniká priestor presne nato,
- neviem, či ste si všimli, aký hospodársky výsledok mala nemocnica
- keď som žiadal auditovanú správu, chcel som sa dočítať údaje, ale nie je to na
internete
- chcel som len jednu vec, aby člen predstavenstva za mesto a dozornej rady za
mesto bránili záujmy mesta a nie svoje

53

- preto sme si chceli overiť, či nie ste akcionári, lebo by to bolo v jasnom rozpore
s tým, že ako člen predstavenstva a člen dozornej rady sa máte vyjadriť k tomu, že
prečo je tam 200 tis. EUR za externé právne služby
- chcem vedieť načo to išlo, prečo to išlo, toto ja sledujem, aby mesto nebolo
ukrátené o svoj podiel
- práve preto, lebo primátor odovzdával za 3 centy nemocnicu do rúk Agelu bez
akejkoľvek možnosti ovplyvňovať amortizáciu, opravy, odpisy, poberať nájomné
za parkovisko a garáže
- toto ma zaujímalo, či nie si v konflikte záujmov
- pokiaľ by to bolo v kompetencii, tak by si MUDr. Dzurňáková, ešte na
slávnostnom mestskom zastupiteľstve vymenila JUDr. Budziňákovú za seba, ale
povedz ty, aké máš zmluvné podmienky voči Agelu v nemocnici, že či tam pracuješ
ako zamestnankyňa, alebo tam poskytuješ služby
- ja už nemám pocit, že Ty môžeš plniť kontrolnú funkciu
- či máš možnosť ako členka dozornej rady, lebo je to v rozpore s Tvojím
podnikaním
- kolega Murín urobil fotku, možno bude dnes upečený, ugrilovaný, ale sledovali
sme záujem mesta, aby ešte tých zopár drobných, ktoré môže dať nemocnica do
mestskej kasy, tak tu nebude, lebo to nie je odsledované, lebo každú jednu účtovnú
závierku im schválime, každú jednu investíciu im schválime
- nie ste tam nato, pán zástupca, aby ste dohliadal na implementáciu európskych
fondov, ste tam nato, aby ste strážili prachy mesta, ktoré majú prísť tu, a ktoré si
máme rozdeliť
- to je moje vysvetlenie k tomu, prečo som sa v tomto angažoval a malo by vás to
viac zaujímať ako to, že si niekto niečo odfotí.
MUDr. Dzurňáková, MBA – nemám žiaden problém stretnúť sa a venovať sa mojím
aktivitám, môjmu pôsobeniu v rámci zdravotníctva, v rámci Ministerstva zdravotníctva
av rámci všetkých inštitúcii kde som, kde mám zdokladované všetky príjmy, a nie iné
provízie ako niektorí poslanci, ale mám to oficiálne napísané, zdanené, zaplatené
- takže si odpovedal na otázku, že ideme grilovať Dzurňákovú, lebo sme sa rozhodli, že
z tej nemocnice nebudeme mať nič
- no nebudeme mať nikto nič, pretože ani ja nič nemám
- od roku 1996 som v zamestnaneckom pomere v nemocnici, od roku 1996 poskytujem
zdravotnú starostlivosť v odbore FBRL, ARO a neurológia
- myslím si, že už som zažila dosť veľa riaditeľov
- pokiaľ vám to vadí, môžem dať k 1.3. výpoveď, môžem konečne slobodne podnikať
v meste Levoča, môžem si urobiť svoj vlastný biznis a môžem brať provízie a môžem
neúčtovať za predaj tovaru cez e-kasu
- ja si myslím, že tých možností je veľa, nemusím byť v tej dozornej rade, ale ako ste
vedeli, JUDr. Budziňáková viedla spor ohľadom platnosti výpovede
- a ja tu zastupujem aj časť zamestnancov nemocnice, takže kým má nemocnica
nejakých 600 zamestnancov, a kým sa ma pýtajú a povedia, že si v zastupiteľstve, tak
nás obhajuj a háj, aby bola nemocnica prevádzkovaná odborne a na dostatočnej úrovni
- a ak máte nejaké napojenie na JUDr. Budziňnákovú, pani Kryštoforyovú, pani
Ružbackú, to je Váš osobný záujem a myslím si, že čo sa týka zdravotníctva
a nemocnice, máte veľmi úzky priestor
- odklonili sme sa od bodu a tak som to aj očakávala, keď som predkladala tento návrh,
že vlastne tá debata bude úplne o niečom inom, potom sa to bude odkláňať, potom sa
to bude zostrihávať a púšťať na Facebooku, že áno Dzurňáková
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- tu nebudeme hovoriť o nezákonnom postupe člena komisie a poslanca, ale bude sa tu
hovoriť a pranierovať nemocnica, Dzurňáková a všetci členovia, ktorí sú v nemocnici
- rozumiem MUDr. Ščurkovi, že tam nechcel byť práve kvôli týmto veciam, aby nebol
ako zamestnanec pranierovaný
- mal to miesto ponúknuté a odmietol to.
Mgr. Kolečanyiová – je tu skupina poslancov, ktorá niečo chce a niečo nechce
- JUDr. Murín, my sme sa nemuseli stretnúť, napriek tomu stretli sme sa, riešili sme to,
garantka sa ozvala, že aby si to vymazal, a že si môžeš tie veci opísať
- počúvam, ako kebyže niečo tajíme, ututlávame, stále tá istá pesnička
- stačilo si tie veci opísať, nemusel si si to fotiť, tam vznikol celý problém ohľadom
čoho sa teraz tu bavíme.
JUDr. Murín – pani poslankyňa Dzurňáková, je zarážajúce, že vy ako členka dozornej rady
poviete, že my ako mesto nemáme nič z tej nemocnice
- najväčší zamestnávateľ s 500 zamestnancami, tak niečo by sme z toho mohli mať ako
mesto, ako vlastník všetkých nehnuteľností
- otrasne vyzerá tá nemocnica
- keby sa také veci riešili
- vy tu spomínate mojich rodinných príslušníkov, oni tam robia tú robotu na základe ich
šikovnosti, ja som im nevybavoval miesta ako vy možno pre niektorých Vašich
rodinných príslušníkov
- sú tam dosť dlho už niektorí, veď všetci sme tu ako jedna rodina
- vy tu vždy hovoríte, akí sme konfliktní a útoční, tak ja by som len chcel, aby mal ten
poslanecký návrh aspoň nejakú štábnu kultúru
- chcem vidieť ako zosúladíte porušenie zákona.
Ing. Novotný – zareagujem na technickú časť, že aký je rozdiel medzi odfotením a odpísaním
- asi nie je čas na tej komisii si to odpísať, ale mohol si to urobiť
- veď následne to odpísané môže zverejniť, ale dobre, nech je tak
- merite problému hovorím, ktorý tu máme
- pani poslankyňa Dzurňáková, na poslednom MZ, na ktorom som bol prítomný, si
ma vyzvala, aby som sa Ti ospravedlnil, že Tvoj bratranec je člen predstavenstva
Agelu Slovakia
- áno, zisťoval som si to potom a ospravedlňujem sa, nie je členom predstavenstva
Agel Slovakia, ale určite jeho CV-čko poskakovalo po profesii.sk, až kým si ho
nevšimli chlapci z Agelu, že ten by sa nám hodil do Agelu, keď už ideme na také
pikošky
- páni poslanci, panie poslankyne, toto je moje konanie vo vzťahu k celej tejto
problematike, že som sa pýtal, že či Jožko alebo pani Dzurňáková nie je
akcionárkou
- dnes sa dajú spraviť aj akcie na doručiteľa
- len som chcel, aby sme sa až tak neponáhľali nabudúce, keď budeme menovať
členov dozorných rád
- ja som nechcel ísť do mestských lesov a tam šaškovať, ja si viem prísť na mestské
lesy dole a odsledovať si a zistiť, že v čom všetkom niektorí idete
- v Ageli ide o to, že keď levočská nemocnica generuje toľké peniaze, tak že došli
niekde preč a tým oberá naše mesto a nevedia za 5 tis. eur kúpiť toaletný papier
- jasom tam ležal s mojím synom a museli sme si pýtať toaletný papier.
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RNDr. Adamkovič – stupňuje sa to
- konštatujem, že nie som povinný počúvať tieto veci, spustu invektív, vecí, ktoré sú až
na trestný čin ohovárania
- Ing. Novotný, zváž, čo hovoríš, lebo je krásne 20 minút niekoho osočovať a potom za
2 sekundy povedať, že sa ospravedlňuješ
- keď máte podklady, ktoré sú na takéto šetrenie, predložte ich orgánom činným
v trestnom konaní, nech to oni riešia, ale nie na tomto fóre
- a forma, akou to podávaš, ako účastník som tu 15 rokov, štábna kultúra bola na úplne
inej úrovni a ak to bude pokračovať, zvážim iné formy.
JUDr. Papcun – smutná diskusia sa tu vedie
- problém je jasný v tom, že JUDr. Murín ako člen komisie si uchoval niečo, načo
nemáš právo, lebo uchovať a spracovať to môže len tá komisia
- pre mňa je absolútne nepochopiteľné prečo, nemá to racionálne vysvetlenie
- ty ako člen komisie si tam práve nato, aby ste si to tam vysvetlili, preverovali a keď
k niečomu takému dôjde, tak začali konanie
- máš slobodný prístup k všetkým takýmto informáciám o nás 19-tich poslancoch
- Robo Novotný, existuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám , cez ktorý sa vieš
úplne legálne dostať k majetkovým priznaniam a v súlade so zákonom
- z akého dôvodu si to potreboval odfotiť a de facto porušiť zákon o ochrane osobných
údajov, pretože si spracoval a uložil niečo, tak je to absolútne nepochopiteľná vec
- ak chcete tieto informácie prenášať, máte nato iné legálne cesty
- my 19-ti poslanci sme Ti k tomu dali dôveru, o ktorú nestojíš
- načo si to potrebuješ fotiť a uložiť na úložiska mimo úrad, ja to nepochopím.
JUDr. Murín – aký osobný údaj som si odfotil?
- viníš ma, že som si odfotil osobný údaj
- odfotil som si jednu cifru 280 tis. Eur
- neodfotil som si osobný údaj, nerozširoval ho, takže zasa klameš, lebo zákon
o slobodnom prístupe k informáciám sa aplikuje mimo poslancov mestského
zastupiteľstva.
JUDr. Papcun- mohol si si.
JUDr. Murín – ja nielenže nestojím o dôveru, ja som sa tam nenominoval
- keď vznikol problém ohľadom konfliktu záujmov JUDr. Papcuna, tak si tam dosadil
kolegu Ogurčáka.
Ing. Novotný – navrhujem ukončiť diskusiu.
JUDr. Murín – a hlasujeme o poslaneckom návrhu MUDr. Dzurňákovej, ktorého odôvodnenie
znie?
MUDr. Dzurňáková, MBA – mestské zastupiteľstvo odvoláva s účinnosťou od 01. 03.
2020z funkcie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
mesta poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Ľubomíra Murína, ktorý je
zástupcom nezávislých kandidátov, z dôvodu porušenia ustanovenia čl. 7 ods. 5 písm. a), čl. 7
ods. 7 a čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením
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§ 36 a § 39 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- JUDr. Murín je tam ako zástupca nezávislých kandidátov a teda nie je členom žiadnej
politickej strany,
- vy nie ste členom žiadnej politickej strany?
- lebo tam by bol tiež rozpor.
JUDr. Murín – nebola požiadavka na uvedenie príslušnosti k politickým stranám.
MUDr. Dzurňáková, MBA – nevyjadruje sa, tak asi nie je.
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta má
odzrkadľovať politické zastúpenie strán a vy ste tam ako nezávislý
- takže jeden nezávislý tam môže ostať, pokiaľ nie je členom KDH a KDH si nominuje
jedného člena, Mgr. Ogurčák má záujem sa vzdať, navrhujem, nech tam ostane ako
zástupca nezávislých kandidátov
- možno tento návrh neprejde, tak nebudeme riešiť ďalšieho člena
- ale pokiaľ má pán Ogurčák charakter a sa prizná kolegom, ktorých rešpektuje, že nie
je členom KDH, tak to je charakter a je to človek, ktorý by tam mal ostať ako zástupca
nezávislých kandidátov, ja s tým nemám problém, ale komisia má mať zastúpenie
politických strán a nezávislých kandidátov, tak ako aj mestská rada
- ostatné komisie nie, tam sa len doporučuje
- môžem nechať pán poslanec Murín, že nie ste členom žiadnej politickej strany ku
dnešnému dňu?
JUDr. Murín – to teraz neriešime, veď ma odvolávate
- ja sa odmietam zúčastňovať takýchto úplných zbytočností
- ak pôjdem teraz okolo nemocnice, tak sa nato nemôžem pozerať na tie fasády,
- niekedy tá nemocnica prekvitala, teraz je v dezolátnom stave, teraz je to hanba
- akí ste tu všetci odborníci na všetko, ja to nemienim počúvať a odchádzam
- ja som navrhoval odborníkov z Prešova a Poradu, ktorí nemajú problém prísť po
diaľnici za 20 minút, ale takých ako vy, pán boh ochraňuj mestské lesy aj nemocnicu,
majte sa, pekný deň, dovidenia.
MUDr. Dzurňáková, MBA – JUDr. Budziňáková bola v nemocnici 6 rokov, ja som tam 3
mesiace.
- keď sa JUDr. Murín nevyjadril, tak asi je členom nejakej politickej strany a mali by
sme to potom nejakým spôsobom doriešiť, tak tam vymažeme, že je zástupcom
nezávislých kandidátov?
Ing. Vilkovský -aký je minimálny počet členov komisie?
Ing. Lisoňová -minimálny počet členov komisie je 3.
p. Kravecová – pani primárka, nezbavili by ste nás svojprávnosti v tejto komisii?
- si myslím, že ešte by ste mohla napadnúť svojprávnosť a všetko by už bolo dobre.
PhDr. Mgr. Cvoliga – necháme to tak, pán Ogurčák sa vzdal.
Ing. Vilkovský. MBA – na aprílové MZ môže byť navrhnutý nominant za KDH
- počet členov je dostatočný.
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Mgr. Ogurčák – ja som bol nominovaný KDH, tak je mojou povinnosťou to oznámiť.
JUDr. Papcun - tak vezmime na vedomie, že sa pán Ogurčák vzdáva, a že ho volíme ako
nezávislého.
UZNESENIE č. 78
K bodu: Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 11
proti 2
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej: Mestské
zastupiteľstvo v Levoči odvoláva s účinnosťou od 01. 03. 2020 z funkcie člena komisie pre
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslanca Mestského
zastupiteľstva v Levoči JUDr. Ľubomíra Murína, ktorý je zástupcom nezávislých kandidátov,
z dôvodu porušenia ustanovenia čl. 7 ods. 5 písm. a), čl. 7 ods. 7 a čl. 7 ods. 8 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 36 a § 39 ods. 4 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
T: 29. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 79
K bodu: Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 11
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka ako zástupcu
politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie s účinnosťou od 29.02.2020.
T: 29. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 80
K bodu: Zmena v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Hl. za 11
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ volí s účinnosťou od 01. 03. 2020 za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči Mgr.
Ladislava Ogurčáka, ktorý je nezávislý kandidát.
T: 29. 02. 2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

14. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2019
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ.
JUDr. Rusnáčiková – bližšie vysvetlila.
p. Kravecová – už na minulom zasadnutí MZ som sa pýtala na sťažnosť učiteliek
- už aj z vlády máme odpoveď.
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PaedDr. Repaský – rád Vám predostriem správu, ak to bude ukončené
- Bol som nominovaný do komisie pánom primátorom, ako aj pán Kramarčík a pán
Ogurčák
- na základe listu z Úradu vlády sme začali konanie, zatiaľ sa nemôžem vyjadrovať
- na najbližšom MZ, ak budeme mať stanovisko, tak Vás budem informovať.

UZNESENIE č. 81
K bodu: Správa o vykonaných kontrolách za rok 2019
Hl. za 11
proti 0
zdr 0

nehl. 0

MZ berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 podľa
predloženého návrhu.
T: ihneď
Z: JUDr. Rusnáčiková
Mgr. Kučka

15. Interpelácie poslancov MZ
Mgr. Kolečanyiová – chcem poprosiť o zlepšenie vchodu do nemocnice a všetky prechody
pre chodcov na hlavnej ceste doplniť o senzory.
p. Kellner – projekt na vstup do nemocnice je spracovaný, VSD bude robiť verejné osvetlenie
na ul. Probstnerovej, v rámci toho aj osvetlenie prechodov
MUDr. Dzurňáková -riešime to už 10 rokov, ide o chodníky, ktorú musia byť zúžené
a viacero problémov
- je aj návrh, aby bola jednosmerná prevádzka a vychádzalo sa na sídl. Pri prameni, ale
nevieme vyriešiť, aby sme nerušili obyvateľov sídliska
- uvidíme, či nebude aj bezplatný vstup do nemocnice.
Ing. Vilkovský – to, čo povedal Rado Kellner je najpravdepodobnejšia odpoveď
- VSD ide rozkopať ul. Probstnerovu a v rámci toho sa spraví vchod
- 4 mesiace je lehota na dokončenie stavby.
RNDr. Adamkovič – zlý stav schodov pri ZŠ Francisciho, rozkrušené, ľad
- navrhujem, aby neboli z dlažobných kociek
- občania majú povinnosť náhradnej výsadby, ale ide väčšinou o starších ľudí, preto
zrealizovať to pri jarných úpravách mesta, alebo aj cez MPML.
PaedDr. Repaský – pred Župným domom nie je parkovacie miesto pre ZŤP
- je tam klientske centrum, nemajú kde zaparkovať
- na ul. Mäsiarskej je prekopávka, otvor, kto je zato zodpovedný?
- mám informácie, že vodárne, ale otvor sa zväčšuje a niekomu tam ostane koleso.
Ing. Novotný – v súvislosti s tragickými udalosťami v meste som zaznamenal, že pomocnú
ruku obetiam podávajú dievčatá z klientskeho centra, že organizujú zbierky
- aj ja rád prispejem, aj keď sa snažím prispieť anonymne, aj tak je potrebné
poďakovať
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-

pán primátor, nechajme dievčatám, nech to odovzdajú, neodovzdávaj výťažok ty, ale
oni.

Ing. Vilkovský, MBA – pri každej zbierke oslovím iného poslanca, aby odovzdal výťažok.
p. Kravecová – pri pošte nie je bezbariérový prístup
- schody pri ZŠ Francisciho poškodené
- príjem TV Levoča má jedna pani zlý, treba to preveriť, poprosím pána Kellnera
- okolo potoka dať lavičky a koše
- zabezpečiť bezbariérový prístup na ihrisko Žihadielko.
p. Kellner -príjem TV sa nezmenil, treba jej kúpiť anténu za 20 eur
MUDr. Dzurňáková, MBA – rodina Weberovcov z Prešova ďakuje za pomoc aj poslancom
MZ, ktorí im pomohli.
1. Interpelácia poslankyne MZ Mgr. Andrey Kolečányiovej – zabezpečiť
priechody pre chodcov v rámci hlavnej cesty pri Humanitári, z centra na
Sídlisko pri prameni a pri vstupe do nemocnice, svetelnou signalizáciou.
Požiadavka na rozšírenie vstupu do objektu nemocnice pre osobné automobily.
T: 30.6.2020
Z: Ing. Pitoráková
2. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – Problematické
parkovanie pred Župným domom: absencia vyhradeného parkovacieho miesta
pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
T: 30.6.2020
Z: Ing. Pitoráková
3. Interpelácia poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského – otvor na novo
zrekonštruovanej ceste na ulici Mäsiarskej. Kto zodpovedá za tento otvor,
ktorý sa postupom času zväčšuje. Kto to teda má dať do pôvodného stavu?
T: 1.3.2020
Z: Ing. Pitoráková
4. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča – opäť upozorňujem
na základe podnetu občanov na nevyhovujúci stav schodíšť pri ZŠ Francisciho
a na Sídlisku pri prameni pri OC CBA, ktoré sú na hranových kockách rozbité.
Treba ich opraviť – zmeniť technológiu aspoň hrán, nie z dlažobných kociek.
T: 30.6.2020
Z: Mgr. Minďaš

5. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča – navrhujem v rámci
jarného upratovania, aby bola realizovaná výsadba okrasných drevín a drevín
aj formou náhradnej výsadby za vyrúbané stromy a dreviny na sídliskách.
T: 30.6.2020
Z: Mgr. Minďaš
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16. Záver
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval všetkým prítomným poslancom za
účasť a ukončil 15. zasadnutie MZ.
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