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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

Z Á P I S N I C A 
č. 17 

 
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 28. mája 2020 
 

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

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 17. zasadnutie MZ 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Ospravedlnil neprítomnosť pani poslankyne Mgr. 
Andrei Kolečanyiovej a MUDr. Janky Surákovej. Navrhol overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja Vás chcem na začiatku poprosiť, že bod č. 6 – Návrh 
čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča  by sa neprejednával. Neprešiel ani cez 
Mestskú radu. Vyžiadame stanoviská dotknutých štátnych orgánov. A ak budú pozitívne, tak 
to predložíme do MZ.  Je to priemyselná zóna. Zmysel toho projektu môže byť dobrý. Ale 
môže to vytvoriť komplikácie do budúcna čo sa týka priemyselného parku. Ešte jedna prosba 
je za bod kontrola plnenia uznesení dať bo Zmena rozpočtu č. 2. Potom nakladanie majetku 
atď, a to z dôvodu, že vedúci FO musí odísť. Tým pádom aj VZN, aby sa preložilo za Zmenu 
rozpočtu. Tam sa riešia letné terasy pre rok 2020. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  9 proti 0 zdr 1 nehl. 2 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Miroslav Čurilla, Mgr. 
Michal Kašper. 
T: ihneď         Z:    Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Miroslav Dunčko. 
T: ihneď         Z:   Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ján Lorko – chcel by som poprosiť doplniť bod- Informácia o IBV Krupný  jarok. Občania sa 
dopytujú. Občania sa dopytujú v akom stave to je.  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – za ktorý bod? 
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Ján Lorko – namiesto bodu 6 - Informácia o IBV Krupný jarok. 
 
Ing. Róbert Novotný – aby sme prehodili dva body. Bod č. 10 - Dodatok k zmluve  dielo TV 
Levoča pred Zmenu rozpočtu č. 2. Najprv dodatok a potom zmenu rozpočtu.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – poprosil by som za bod č. 9 doplniť 10 - Zmeny v majetkovej 
komisii, ide o vzdanie sa, kde nebude potrebné  hlasovať, ale zobrať na vedomie . A bod 11 
bod - zmeny v Mestskej rade. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – podľa rokovacieho poriadku musíme hlasovať najprv 
o zverejnenom programe. Ten som navrhol upraviť, ale hlasujeme naprv o zverejnenom 
programe a potom o zmenenom programe. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  14 proti 0 zdr  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program zasadnutia MZ ako bol predložený. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dobre a teraz ideme hlasovať o zmenách, ktoré tu padli. 
Návrh pána Lorka, doplniť bod programu 6. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Jána Lorka: doplniť bod programu č.6 – 
Informácia o IBV Krupný jarok. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslanecký návrh pána Ing. Novotného. 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2 nehl. -1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: presunúť bod č. 10 - 
Dodatok k zmluve  dielo TV Levoča pred bod programu Zmena rozpočtu č. 2. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslanecký návrh doktora Murína. 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0 zdr 1 nehl. -1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: za bod č. 9 doplniť 
bod č. 10 - Zmeny v majetkovej komisii, a bod č. 11 - Zmeny v Mestskej rade. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 



3 
 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a na záver program zasadnutia MZ s doplnením, tak ako 
boli jednotlivé zmeny prijaté. 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program MZ s doplnením. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Mgr. Nikolaj Kučka – na svojom 16. zasadnutí MZ dňa 10.03.2020 prijalo celkovo 8 
uznesení. Uznesenia číslo 1, 2, 3, 4 boli splnené, uznesenie č. 5 je v plnení. Uznesenia č. 6, 7 
a 8, ktoré sa týkali projektu Efektívna verejná správa, vzhľadom na to, že sa uzávierka 
posunula, kvôli covid19, tie zatiaľ nepredkladáme, sú v plnení.  
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 16.  zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo – TV Levoča, s. r. o.  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Anna Babicová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kým príde pani vedúca môžem ten návrh ja uviesť. Vyplýva 
zo zmluvy. Odráža len infláciu 2,7% podľa štatistického úradu za rok 2019. 
 
Ing. Robert Novotný – vážení kolegovia. Chcel som, aby sme k tomuto bodu pristúpili ešte 
pred zmenou rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že pri zmene rozpočtu budeme musieť siahať na 
výdavky mesta, znižovať ich. Chcel som, aby sme trošku reagovali, prejavili empatiu voči 
rozpočtu, zamestnancom, ktorým budeme musieť siahať na výplaty. Keďže máme 
pozastavené kultúrne podujatia, prázdne športoviská, mám pocit, by aj TV Levoča mohla ísť 
na tzv. núdzový režim. Budeme točiť nejakých 10 receptov na zdravé šaláty. Nemuseli by sa 
vysielať žiadne príspevky. Chcel som sa porozprávať o tom, že či Vy nevidíte priestor na 
šetrenie v rozpočte, lebo mám pocit, že športovcom budeme uberať. Siahame na ich 
existenčné potreby. Chlapci zo športovej komisie, nemáte taký nejaký pocit, že nie je lepšie, 
keď uberieme z TV a dáme Vašim družstvám levočským? Alebo nedáme Vám a pôjdeme sa 
ich opýtať s kamerou, ako sa im to páči. Ako sa Vám teraz trénuje, keď nemáte peniaze, 
rozpočet. Chcem, aby ste povedali svoj názor. Ja v tom trošku vidím nejaký obchodík, pán 
primátor. Mám pocit, že v roku 2011 si chcel vypovedať túto zmluvu. Pán vedúci FO, Vás 
chcem poprosiť, aby ste upravili názov „Mestská televízia“. Tá televízia nemá nič spoločné 



4 
 

s mestom. Má názov TV Levoča, ale nie je to naša televízia, takže mali by sme to správne 
pomenovať. Pán primátor, čo nás dnes, v čase tejto pandémie a týchto dopadov, nás núti, aby 
sme valorizovali, a upravili podľa zmluvy. Prečo právnici, ktorí v tom čase robili túto zmluvu 
nemysleli na mesto, keď tam zakomponovali také bodíky, že je nevypovedateľná, resp. veľmi 
komplikovane vypovedateľná. Tak vážení kolegovia, poďte si to vysvetliť, aby sme nemali 
pocit, že sa tu obchoduje s niečím takým. Ďakujem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  čo mňa viedlo k tomu. Pán poslanec, nemáš presné 
informácie. Nie je úplne presné, čo si tu povedal. Odpoviem Ti na veci, o ktorých ja viem. Tá 
klauzula v zmluve o vysielaní je. To znamená, že my musíme dodržať ustanovenia zmluvy. 
Každá zmluva korektná to obsahuje. Viac k tomu nemám teraz čo povedať, možno že v ďalšej 
diskusii, pokiaľ sa vyvinie ďalšia diskusia k tomuto bodu, tak poviem ďalšie veci. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – chcem oznámiť, že v tejto veci mám osobný záujem a zdržím 
sa hlasovania. Chcem sa opýtať pána kolegu, či videl posledné vysielanie, alebo ktorékoľvek, 
ktoré posledné videl a či by okomentoval, čo tam videl. Ja si myslím, že práve v čase 
pandémie sme urobili toľko vecí navyše, ktoré ani nie sú v zmluve zachytené, nad rámec. Je 
chybou , že kolega ide o niečom hovoriť, o čom nemá ani páru. 
 
Ing. Robert Novotný – ako si povedal, zmluvy treba dodržiavať. Ustanovenia zmluvy. Určite 
sú aj pracovné zmluvy a zmluvy so športovými klubmi. Kde je ochota zmeniť zmluvu a dať 
návrh na zmenu? Pretože je skutočne na to dôvod. Chcel by som, aby ste sa pozreli do očí 
ľudom, ktorým ideme siahnuť na výplaty. Ktorým budeme znižovať existenčné potreby. 
Mnohí športovci Vám pred voľbami vyslovili podporu. Nedostane Kedžuch, nedostanú 
tenisti, hokejisti. Rado Ty si tiež postihnutý v tomto. Bolo by dobre uvedomiť si, či je to taký 
veľký zásah. Treba upraviť zmluvu, aby takéto niečo tam nebolo. Nesledujem, priznám sa 
TV. Bolo by dobré z môjho pohľadu, ja by som bol za to, aby si ju ľudia platili sami. 4 eurá, 
koľko by to vyšlo. Aby sme nemuseli zaťažovať mestský rozpočet s týmto. Lebo, pokiaľ 
nemám záujem, sledovať levočskú televíziu, a to nie je z osobných dôvodov. Proste 
nesledujem. Ale nedáme Davidovi, vyjadril Ti podporu, ale dáme TV Levoča. Tak pôjde 
Vlado za Dávidom, Dávid, ako sa máš? Kúpil si si veci? No nekúpil si si veci. Ja len toľko 
som chcel naznačiť. Síce je tu ochota. Pán poslanec Adamkovič, viem že sa snažíš. Napr. keď 
bola nejaká osobná tragédia na Sídlisku Západ, tak si tam nacupital. Mohli občania vidieť, 
akým spôsobom si dokumentoval jednu ľudskú tragédiu. Potom si to musel stiahnuť následne.  
 
Radoslav Kellner – máš pravdu. Športovci to budú mať veľmi ťažké, aby to prežili. Ale 
absolútne sa mýliš, čo sa týka výkonov TV Levoča. Čo som ja dlho kritizoval, že by mohla 
robiť televízia nad rámec, pustiť sa do nejakých výkonných projektov, zainvestovať trošku. 
Tak toto všetko sa mi splnilo za posledné tri mesiace. Vlado prekonal moje očakávania. 
Investoval do technológií. Rozbehol s mojou pomocou živé vysielanie. Ty si nevieš 
predstaviť, čo to obnáša oproti záznamu bežať online. 3-4x viac peňazí do toho potrebuješ 
dať. Z tohto pohľadu TV Levoča urobila za posledné tri krát viac ako sa bežné mesiace 
a nechce za to obdobie viac peňazí, čo som rád. Zachránil sviatky všetkým veriacim. Je tu 
relatívne veľa veriacich, ktorí sa tvária, že sú veriaci, a na Veľkú noc si pustia omšu. Nie sú 
pravidelne praktizujúci, ale Veľkú noc berú ako svoj sviatok. Práve toto nám Tv Levoča 
zachránila. Nerobila žiadne rozdiely. Urobila veľa pre katolíkov, grekokatolíkov, pre všetkých 
a dala podstatne viac teraz, ako musela, práve v tomto období. Neviem, či si to sledoval, ale 
výkon bol niekoľko násobne väčší ako bežné mesiace.  
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Ing. Robert Novotný – viem, že bola aj konkurenčná ponuka od inej televízie, že by nahrala, 
zadarmo omšu na Veľkú noc. Práve pán dekan sa asi nedostal k ponuke. Jeden čas bol veľmi 
rozčarovaný, keď pán poslanec si vypýtal od dlhoročného mecenáša levočského oltáru 
z Nemecka poplatok za to, že chcel dokumentovať oltár. Nemám pocit, že TV Levoča, ten 
názov, to financovanie z mestského rozpočtu je empatické so všetkými odvetviami kultúry a 
športu. Mám tu sťažnosti od športovcov. Že pri 60. výročí hádzanej v Levoči, 120. výročí 
tenisu ste neboli. Zaplaťte prídem, nezaplatíte, neprídem. V tomto sa správa macoššky. Veď 
v poriadku. Skús to Rado predávať, za 4 éčka. Nájdi tisíc rodín, domácností, ktorým to chýba 
a ktoré to zaplatia. Či vyhraje TV Levoča, alebo telenovely, alebo TA3 v čase korony. Či to 
nie je práve teraz zbytočný prepych, mať takéto drahé vysielanie, keď tieto peniaze, mohli ísť 
na niečo iné. Som rád, že o tom diskutujeme. Povedzte každý svoj názor. Som presvedčený, 
že aj keby som dal návrh na zníženie, že aj tak to neprejde. Pozrite sa potom ľuďom do očí. 
Nevydieram Vás citovo. Len v skutočnosti, keď sa s nimi stretnem, tak im odpovedám tak, 
ako teraz Vám. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  ja sa ozvem len k jednej veci. Ohľadom 120. výročia Tenis 
klubu si niečo pamätám. Začnem 60. výročím hádzanej v Levoči. Som Vám to povedal na 
minuloročnom MZ v decembri. Keď niekto príde 2.12. a si spomenie, že má 60. výročie, to 
snád mi nechcete povedať, že ten prezident dotyčného športového klubu, si spomenie až 
v decembri, že má nasledujúci rok výročie. To ani vo sne mi nehovorte. Keď komisia 
rodeľuje peniaze, tak asi prezident športového klubu by mal byť pri tom, a tá komisia by mala 
o tom vedieť. Ale keď niekto príde v decembri, nehnevajte sa, peniaze sú už rozdané. Tam 
ostalo nejakých 200 eur nakoniec a tie peniaze som dal hádzanej. Kto má na to myslieť? 
Primátor mesta, alebo prezident klubu? Keď budú mať futbalisti výročie, si mám na to ja 
spomenúť, alebo prezident klubu? Keď je 750. výročie mesta, tak primátor si to bude 
pamätať. Je to na tých kluboch predsa. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – potvrdzuje sa, čo som pred chvíľou hovoril, že pán kolega 
poslanec, nemá ani páru o čom hovorí. Čo sa týka výročia klubu hádzanárskeho. Reportáž 
bola. Celé som to natáčal, celý deň som tam bol. Nezaplatili ani cent. Navyše v ten deň bežal 
jarmok v parku. Ja som odbiehal 3x hore a dolu. Kryl som obe akcie. Nezaplatili ani cent. 
Opýtajte sa ich, či tam majú nejakú kalkuláciu pre nás. Michálek sa ma opýtal, či im urobím 
zostrih za 5, alebo 10 rokov dozadu ich činnosti, čo sa točilo. V poriadku, dá sa to. Tam som 
to dal, áno, to bolo za peniaze. To chce nejaký čas. Ale záznam. Nikdy som za žiadnu 
reportáž zo športovej súťaže peniaze nepýtal. Chodím, kde môžem. S kolegami. 
Nevynechávame nič. Čo sa týka tenisového klubu. Ani som nevedel, že v Levoči bol Mečíř. 
Myslíte, že by som si takú príležitosť nechal ujsť, že by sme tam nešli? Takého športovca, 
olympijského víťaza tu máme? My sme ani nevedeli, ani nás nikto nezavolal. Telelvízia má 
vedieť dopredu, čo sa bude diať. A všade nacupitáme. Keď nás oni nezavolajú? To mi prišlo, 
ako súkromná párty. Kto z Vás poslancov bol pozvaný tam? Pán primátor boli ste? Pán 
viceprimátor boli ste?  
 
Miroslav Dunčko – ja som bol. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – lebo si členom športovej komisie. Ani oni nevedeli dokonca. 
Ani neviem, v ktorom čase to bolo. Čo sa týka záznamu. Ja som ani nevedel, že je za tým 
celým pán dekan. Mňa oslovila firma, ktorá robila rekonštrukciu oltára. Ateliéry 
reštaurátorské. Pán Tkáč nebohý. S tým, že chceli by tieto veci dodatočne pokryť. Post. Po 
všetkom. Lebo mali nahrávané to všetko a naraz to celé padlo. My sme na poslednú chvíľu im 
to pokryli. Pán dekan urobil tlačovú konferenciu na radnici. Čo myslíte, koľko televízií tam 



6 
 

prišlo? Okrem TV Levoča žiadna iná. Potreboval Nemcom dať nejaký materiál. Tak sme ho 
robili ten materiál. Prekladali sme, tlmočili sme, robili sme súhrn vecí za vyše 5 rokov 
rekonštrukcie. Proste nevie o čom hovorí a uráža ma to, doslova ma to uráža, akým spôsobom 
znehodnocuje našu robotu. Nemáš ani tušenia Robo, nemáš. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – nie je to taká podstatná vec, mala sa na koniec programu zaradiť, ale 
dobre. Keď je platná a účinná tá zmluva s TV Levoča. Možno do budúcna by bolo by 
potrebné to zmeniť, Ty máš pán primátor právo riešiť veci do 5000 euro aj bez Mestského 
zastupiteľstva. Nie celkom rozumiem, prečo v zmluve má pán Adamkovič že inflácia a miera 
má byť schvaľovaná v MZ. Ja osobne TV Levoča nesledujem. Ale v tomto období, ktoré nás 
postihlo, ho musím pochváliť. Pozeral som omše. Som kresťan, katolík. Práve v tomto 
období, keď boli katedrály zatvorené, bol to pre mňa silný zážitok a chválim túto prácu. Čo 
ma trochu mrzí, je že práve v tomto období je predkladaný takýto návrh. Veď zmluva je 
platná. Ak by som mal dnes o tom hlasovať, ja sa zdržím. Možno po skončení tohto obdobia, 
september október. Ak tie peniaze súrne nepotrebujete, na nejaké prežitie, tak to podporím, 
ale  v tejto chvíli nemyslím si, že by to bolo vhodné. Ľudia vnímajú takéto navyšovania. Tri 
základné aspekty. Väčšina miest robí to, čo máme v návrhu programu. Cestovný ruch, áno, to 
sa podporuje všade v celoplošnom meradle na Slovensku. Terasy sa všade prenajímajú 
bezplatne, alebo za euro. Druhá podstatná vec, ktorá v našom programe nie je, všade si 
primátori a zástupcovia miest zmrazovali, resp. znižovali platy. Toto tu nie je. To sa štandarne 
riešilo po celom Slovensku. Vlado, tuším, že na Fb, alebo inej sociálnej sieti si sa vzdal 
poslaneckého platu. Ja tie peniaze ani nevidím, lebo stále to vložím do verejného života. Je to 
nejakých 35 eur, alebo 40. Na jednej strane mi to príde, ako taký alibizmus. Ideš sa vzdať 
poslaneckého platu, vo výške 35 euro, ale na druhej strane ten paušál 3500 mesačne je tu. Ja 
sa za to podpíšem, ale nie dnes. Verejnosť by nám to mala za zlé, že v tomto období 
navyšujeme výdavky. Ale ešte raz, živé vysielanie omší, ako hovoril Rado Kellner, bol to 
emotívny zážitok. Ďakujem. 
 
Ing. Robert Novotný – ja by som Vlado, skutočne, Ťa dal za príklad každému jednému 
poslancovi. Súcitíš s mestom, výdavky rastú, príjmy klesajú, vzdal si sa odmeny poslaneckej. 
Hurá. Pekne, šupneme to na sociálnu sieť, pochválime sa. Sme krásni. Sme pekní. Nevzdal si 
sa odmeny v dozornej rade Lesov, tam je to trošku viac. A ešte navýšiš paušál. Ja chválim, že 
si investoval do techniky, ale načo si dvíhaš výdavky, načo sa zaťažuješ, keď všade inde sa 
strihá z výdavkov. Mal by si zareagovať tak, ako sa reaguje v tomto čase, ísť na nejaký 
núdzový režim a nebrať športovcom. Skús vziať tieto moje argumenty.  
 
Ing. Miroslav MBA – chcem Vás jedu vec poprosiť, všetkým poslancov. Skúste sa trošku 
odosobniť, a nebyť osobný jeden na druhého. A neurážať sa. Áno? Teraz to hovorím 
všeobecne pre všetkých. Ale platí to pre Teba Robo, aj pre Teba Ľubo, pre všetkých to platí, 
aj pre mňa. Skúste hovoriť všeobecne. Nie až osobne sa urážať. Ľudia to vnímajú.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – chcem sa opýtať, pani predkladateľka, aký bol termín 
predkloženia žiadosti? 
 
Mgr. Anna Babicová - 18.2.2020. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič –  kedy začala korona kríza? 
 
Mgr. Anna Babicová – prvý marcový týždeň. 
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RNDr. Vladimír Adamkovič –  buďte si istí, že keby som to vedel, tak by som nedal tú 
žiadosť. Ani som nevedel, že to pôjde do MZ. Chcel som začať s tým, že požiadam 
o odkladnosť, valorizácie, po skončení korona krízy. O koľko sa to navýši? 
 
JUDr. Ľubomír Murín – 1000 eur za rok. 
 
Mgr. Anna Babicová – áno. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič - poprosím odkladný účinok tejto veci. Môžeme to o rok odložiť. 
Ja sa opýtam, či povieme firmám na námestí, ktoré nám opravujú námestie, že znížte mi ceny. 
Už sa tu udialo také čosi. Za dohodnuté služby vopred? Ja myslím, že nie. Zmluva je na to 
zmluva, aby platila. Podal som to predtým, než prišla korona kríza. To, čo tu predvádzate, 
páni kolegovia, to je osobný atak. A prečo? Ja Vám poviem prečo. Lebo som Vám ešte na 
začiatku, ešte pred prvým MZ povedal, že robiť kata niekomu, na to Vám neposlúžim. Na to 
treba mať adekvátne hodnotiace kritériá, na to sú súdy. Ja nebudem nikoho sudcom. Toto je 
pomsta. Tých 1000 eur, ja ich kľudne dám aj futbalistom.  
 
Ing. Robert Novotný – ja tam vidím 36 000 eur. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič - takýmto spôsobom sa znižujete.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ja predpokladám, že v MZ je to kvôli tomu, že sa to týka úpravy 
rozpočtu. To znamená, ak by sme to teraz chceli neschváliť, bolo by predtým treba zmeniť 
samotnú zmluvu, keďže mesto je tou zmluvou viazané. Vlado, ak aj chceš teraz odložiť to 
navýšenie, tak to treba predovšetkým riešiť zmenou zmluvy. Lebo my aj keď to tu dnes 
neschválime, tak či tak je mesto viazané zmluvou, ktorá je platná od roku 2011. Mám pocit, 
že tu debatujeme o ničom. Čudujem sa, prečo je to v MZ. Je to predpokladaný rozpočtový 
výdavok, ktorý by sme dnes mali mať schválené už v rámci rozpočtu v decembri a dnes by to 
tu ani nemalo byť. Bez ohľadu na naše dnešné uznesenie, či sa navýši, alebo nenavýši, bude 
záležať od oboch strán.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – v rámci diskusie a faktických poznámok. Nemohli by sme dať 
poslanecký návrh na zmenu, že sa vynechá tá posledná veta? Nebude potrebné schválenie 
v MZ?  
 
JUDr. Pavol Papcun – to nie je treba. Keď je to schválené v rozpočte, tak to netreba mať 
schválené dnes v MZ.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – Vlado, každý tak škatuľkuje dnes. Určite to nepovažujem za nejaký 
atak .Ale považujem to za veľmi nevhodné v tejto dobe, to tu vôbec predkladať. Mohlo to byť 
v septembri, v októbri, keď už ani jeden prírastok koronavírusu nebude. Nakazeného človeka 
tu nebude na Slovensku. Ale čo sa týka ešte výhrady Vlado, posledné MZ, čo som predčasne 
odišiel pán primátor, je tam jedine Vlado audiozáznam. Chcel som si potom pozrieť, ako tá 
diskusia prebiehala, ale neviem z akého dôvodu, je tam len audio záznam. Pri tom jedinom 
MZ 22. februára. Poprosím potom doplniť videozáznam. 
 
Primátor, Vy niekomu vyčítate urážky. Ja sa pýtam. Nám to bolo v minulosti vytýkané, ale 
my to plne rešpektujeme. Máme tu dvoch kameramanov, ktorí tu bona fidae chodia. Vy ste 
vytýkali, alebo niektorému poslancovi, že tu robí svojvoľné zostrihy. Ja sa pýtam, na základe 
čoho kolega Adamkovič robí zostrihy. Na koho pokyn? Robí PR iným kolegom. Ale je to ten 
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istý systém fungovania pán primátor. Ako robí Maroš Péči s pánom Dzurmanom, nejaký 
zostrih, tak isto robí aj Vlado. Ešte potom v rámci faktickej poznámky by som poprosil: ak 
máme aspoň nejaký stavebný dozor, tak by som ich poprosil, aby počas zasadania MZ tam 
nevŕtali. Je tu dusno. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – faktická skončila.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – už 2 roky. Alebo dokonca tri roky Televízia Levoča nerobí 
záznamy z MZ. Prepáčte, dávam si dole rúško, lebo sa dusím. Som emotívne celkom inde, 
ako som myslel, že budem na MZ. Nemôžem dýchať. My ich nahrávame. To je spravodajský 
formát. To sa môžeš opýtať Tribulu, Jureka, kohokoľvek v redakcii. To je spravodajský 
formát, na to platí zákon. Je licencovaný. Ako urobiť dve minúty z 5 hodinovej záležitosti. 
Pokiaľ je niekto nespokojný, že sa ho to dotklo, sú tu právne možnosti, ako dosiahnuť 
nápravu. Našou povinnosťou je dodržiavať nezávislosť, vyváženosť vysielania, objektívnosť. 
Nemáme my povinnosť, ani v zmluve, aby sme robili MZ. To robí mesto. To robí Oďo. To, 
čo tu nahráva, je na ich stránke zavesené. Ja som to robil na základe dopytu, pán Lorko to 
vtedy inicioval. Robili sme záznamy. Po dvoch rokoch to skončilo. To sa môžete hocikoho 
opýtať. Ale nahrávame to celé. Lebo, keď sa robí potom materiál, ja s kolegom, neviete, čo 
kto kedy povie. To sa môžete kohokoľvek opýtať, akejkoľvek televízie, že prečo práve tieto 
dve minúty. A pozeráte to všetci. Akurát TV Levoča Vám vadí chlapi. To je osobné. 
 
Ing. Robert Novotný – ja tým, že predkladám.. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – máš reagovať na predrečníka. Berieme slovo, pani 
Kravecová.  
 
Ing. Robert Novotný – počkaj, ešte som nedopovedal. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja som hovoril už dávnejšie, keď si chcel reagovať na moju 
reč. Ale nezneužívaj faktické poznámky. Teraz si mal reagovať na pána Adamkoviča.  
 
Ing. Robert Novotný – reagujem.  Čo sa týka Tvojho odpočtu, že tak urážame. By si mal 
zobrať do úvahy, že som ti iba urobil výpis Tvojich činností, keď si sa zriekol odmeny 
poslaneckej. Porovnanie súm za poslanectvo a dozornú radu. Je toto urážanie, alebo je to iba 
odpočet? 
 
Anna Kravecová – chcem pripomenúť záznamy z levočskej televízie aj v tom, neviem, či 
mesto vedelo, alebo nevedelo, že tu bol na návšteve v Múzeu Špeciálneho Školstva na deň 
múzeí pán Minister školstva. Čo vidím zo správ, ak ide inde na návštevu, tak má aj určitú 
debatu s učteľmi, pedagógmi a špeciálnymi pedagógmi a psychológmi, aký  majú názor na 
vstup detí 1.6. do školy. Mrzí ma, že sme nevedeli, že aj v Levoči bol a že takéto stretnutie 
nebolo možné usporiadať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dovysvetlím. Levočská televízia neviem, či mala o tom 
informácie. A pozor! Majú svojich protokolistov, majú ich tam na to, aby oznámili, že ide pán 
minister vtedy a vtedy na návštevu, atď. My nemôžeme za to, pani poslankyňa, že ich 
protokolisti nedodržiavajú protokol. Nikto nie je 100 hodín k dispozícii. Protokolista musí 
zavolať, oznámiť mestu, že ide na návštevu ten a ten.  
 
Anna Kravecová – mesto musí mať prehľad. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – mesto nemôže mať prehľad, keď príslušný zamestnanec, 
ktorého zamestnáva minister, neurobí čo má. 
 
Ing. Robert Novotný – nejde zvuk Andrej.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – vysvetlím. Dostali sme túto informáciu dva dni pred návštevou 
pána ministra a bola to tzv. embargovaná informácia podľa protokolu. Oni informujú len tie 
médiá, ktoré si oni vyberú. Nemohli sme túto informáciu ďalej šíriť. Lebo by nám viac 
nezavolali. Prečo si vybrali nás, neviem, bola tam aj TA3, RTVS.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA - ja presne viem o návšteve pána ministra. Hovorca pán 
Kostelník, ako rodák Levoče, sa po oficiálnej návšteve z Košíc vracal do BA a chcel sa 
hodinku a pol  zastaviť. A nechcel sa zastaviť len tak, v reštaurácii, ale zobral pána ministra 
do múzea Špeciálneho školstva. A mali sme problémy aj redaktori, pretože boli nepripravení 
a nerýchlo vyťahovali kamery. Takže ja by som to brala tak, že pokiaľ sa pán minister, alebo 
pani prezidentka rozhodne, že nechce oficiálnu návštevu, treba to tak brať. Každý jeden štátny 
úradník má právo si to vybrať. Pozrieť sa ako tá Levoča vyzerá. A pán minister tu bol aj pred 
voľbami. Veľmi by som nedramatizovala niektoré veci. 
 
Miroslav Čurilla – aj telenovela trvá 40 minút. Sme na MZ. Posuňme sa ďalej, na rokovanie 
o vážnych veciach.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – súhlasím s pánom zástupcom. Dal by som dva poslanecké návrhy. 
Jeden návrh na predčasné ukončenie diskusie. Druhý návrh, dajme toto ako bod programu na 
september. Ja to teraz určite nepodporím. Do budúcna považujem za vhodné zmeniť túto 
zmluvu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – vážení kolegovia, ja pozerám do schváleného rozpočtu, ktorý sme 
schvaľovali v decembri 2019. Kde valorizácia v zmysle zmluvy je schválená. Neviem prečo 
ten materiál máme opakovane v MZ. Už raz sme to schvaľovali. Táto debata je úplne 
bezpredmetná. Prípadne keď Vlado chcete si odložiť tie splátky, alebo zmeniť tie splátky, 
prosím Vás rokujte o zmene zmluvy. Ja dávam poslanecký návrh na stiahnutie tohto bodu, 
z dôvodu, že už raz bolo o ňom rozhodnuté a je úplne zbytočné prejednávať to znova.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v rozpočte to je, to je pravda. Potom nám treba dať do 
súladu zmluvu z roku 2011. Lebo tá hovorí, že každý jeden dodatok musí byť prerokovaný 
v MZ. 
 
Anna Kravecová – ale tam sa nejedná aj platbu pre Rada Kellnera, aby dostal zaplatené, veď 
to sme rokovali na Mestskej rade. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v rámci tohto bodu nie. Poďme jednotlivo hlasovať 
k poslaneckým návrhom. Ono ani v septembri to nemusíme predkldať, ak sa dohodne 
medzičasom zmena zmluvy. 
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UZNESENIE č. 9 
K bodu: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 

Hl. za  11  proti  0  zdr  1  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína  na predčasné 
ukončenie diskusie. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 

Hl. za  5 proti  0 zdr  10  nehl. 0= NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: presunúť tento 
bod programu na septembrové MZ. Odôvodnenie: Koronakríza + reštriktívne opatrenia 
v Mestskom rozpočte + nedostatok finančných prostriedkov v Mestskom rozpočte. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 

Hl. za  12  proti  0 zdr  3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna  stiahnuť tento bod 
z rokovania MZ. 
T: ihneď         Z:Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

4. Zmena rozpočtu č. 2 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ak môžem na začiatok si vezmem slovo. V tejto úprave 
rozpočtu sme sa rozhodli kopírovať zlatú strednú cestu platieb podielových daní. Preto je 
zhruba jeden milión eur určený, ako výpadok podielových daní. Možno už o mesiac dva iné 
informácie budú. Je ťažké prognózovať dneska. Ja predpokladám, že v júni budeme mať 
znovu MZ a v júni sa budeme znovu venovať úprave rozpočtu na MZ. Treba sa pripraviť na 
to, že možno každé jedno MZ v roku 2020 bude o úpravách rozpočtu. Situácia sa mení zo dňa 
na deň a my sa tomu musíme prispôsobiť. Chcem upozorniť na začiatok. Poslankyne 
a poslancov, že požiadavka na čerpanie úverov je v prípade tohto výpadku príjmu. V prípade, 
že situácia bude lepšia, tak určite celý úver, tak ako je tu navrhovaný sa čerpať nebude, to zas 
vedúci FO nedovolí. Keď už tu bola otvorená otázka znižovania platov, ktorú načrtol pán 
doktor Murín, tak ja ako osoba sa k tomu prikláňam. Ale navrhujem iný spôsob. Tak, ako to 
prijala Vláda SR. Vláda a všetci jej členovia si neznížili plat, ale otvoríme transparentný účet, 
ja predpokladám, že v Slovenskej sporiteľni by ten účet mohol byť, a každý, aj ja, aj Vy, 
pokiaľ sa na to cítite, že by ste prispeli. A potom spoločne sa rozhodneme, ako ten účet 
použijeme. Keď chceme byť solidárny, tak aby sme tento spôsob využili každý a jeden. 
A keď sa budú prostriedky prerozdeľovať, tak každý si povie, toto je priorita pre mňa, toto pre 
mňa, atď. Možno budú návrhy na investičné akcie. Možno sa budete pýtať, či sme investičné 
akcie nemohli zrušiť, tak tie, ktoré bolo možné zrušiť, sú v tejto úprave rozpočtu zahrnuté. 
Tie, ktoré sú kryté cudzími zdrojmi, sme ponechali v platnosti.  
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Ing. Robert Novotný – faktická poznámka k Tvojmu komentáru. Ptredstavujem si solidárnu 
politiku tak, ako to prejavil Tvoj kolega v SNV. Vzhľadom k tomu, že rozsah pracovných 
povinností, je markantne znížený, dávam poslanecký návrh, aby ste prejavili solidaritu, tak 
aby sme znížili Váš plat a tým pádom obohatili náš rozpočet o čiastku pán vedúci, koľko 
presne by to bolo? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja mám plat zverejnený v rámci transparentnej samosprávy. 
Ako predseda finančnej komisie. Kľudne.  
 
Ing. Robert Novotný – o Tvoju pohyblivú zložku platu. Túto časť by sme znížili. Aspoň sa 
pokúsim Vašu solidaritu posilniť týmto návrhom. Beriem síce Ľubovi agendu, zvyčajne je to 
jeho agenda, čo sa týka navyšovania. Teraz ale znižujeme. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – dovolím si pár všeobecných informácií. Predvčerom zasadala 
Česká vláda aj Český parlament. Došlo k radikálnej zmene voči samosprávam. Stalo sat o, že 
Česká vláda začala viazať príjmy samospráv z podielových daní. Do konca roka bude dávať 
tzv. účelové dotácie. Ja mám informáciu, že ministerstvo financií pôjde tým istým štýlom. 
Pripravuje sa nový rozpočet na rok 2020, kde dôjde k úprave podielových daní. Poďme teraz 
k meritu veci. V roku 2020 sme horšie pripravení na krízu, ako v roku 2009. Možno pár čísel, 
keď dovolíte. Zostatok na fondových účtoch v roku 2009 v sume 1,8 milióna eur. Za rok 2019 
ku dnešnému dňu máme niečo cez 200 000 eur. Môžeme konštatovať, že sme horšie 
pripravení na krízu. Toto je dlhodobým problémom mesta. Na krízu síce nikto nemohol byť 
pripravený, ale najväčším problémom, ktorý konštatujeme už dlhodobo je, že tvoríme nízke 
prebytky a zároveň máme veľmi nízke fondy. Keď príde kríza jednoducho si nemáme z čoho 
požičať. A výsledkom je to, že  si musíme zobrať splátkový úver na krytie bežných výdavkov. 
S tým sa budeme ťažko zmierovať všetci, lebo brať úvery na investície je ešte obhájiteľné, ale 
v tejto chvíli sme svedkami situácie, kedy si požičiavame peniaze na bežné výdavky mesta. 
Preklenovací úver, čo sa týka časového nesúladu  už bol avizovaný pri schvaľovaní rozpočtu 
na jeseň roku 2020. Ale mesto už má problém s časovým nesúladom. Ja sa obávam, či aj 611 
000 úver bude postačovať. Fondy už boli použité. Navrhoval som, aby 1, 8 mil. eur bolo 
braná ako preklenovací úver, ale bolo mi vysvetlené, že v rámci techniky čerpania je 
jednoduchšie to rozdeliť. Len upozorňujem, že budeme musieť preklenovať cyklochodník 
a osvetlenie športovej haly. Aj na to budeme musieť v rámci preklenovacieho úveru zobrať 
peniaze. V rámci diskusie – mám informáciu, že výmery ešte nevyšli vonku. Otázka je, či 
bude potrebné upraviť vo VZN aj termíny výmerov. Samosprávy sa obhajujú, že nevieme na 
úseku školstva povedať úspory. Ale včera som bol na meste Prešov a tam už viazali výdavky 
aj na úseku školstva. Tiež bola k tomu obrovská polemika a diskusia. Ja sa pýtam, prečo my 
nedokážeme už v tejto chvíli zareagovať a viazať výdavky? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – môžem ku školstvu. Stále je ešte mesiac máj, máme druhý mesiac, 
kedy školy idú v obmedzenom režime, a čaká nás ešte mesiac jún. Pred ukončením týchto 
opatrení nevieme kvantifikovať celkovú výšku úspor. V júni sa majú otvoriť ZŠ. Na báze 
dobrovoľnosti. To isté MŠ, takisto na báze dobrovoľnosti. Nevieme ktorí učitelia a koľko 
učiteľov bude učiť na plné úväzky. Koľko ich pôjde na skrátené úväzky. Nevieme v tejto 
chvíli kvantifikovať výšku úspor.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – doplním jednu vec ku školstvu. Ja sa stotožňujem s tým, že 
keď ZŠ  majú byť od 1.6. otvorené, tak by to nemalo byť na dobrovoľnej báze. To je najväčší 
otáznik, koľko detí nastúpi so škôl. 
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja len by som chcel predložiť jeden poslanecký návrh.V rámci 
uznesenia budem požadovať, aby sa, keď sa schváli úver splátkový a preklenovací, na 
mesačnej báze posielalo emailom poslancom, ako sa čerpajú. Aby sme nečakali sme na 
rozhodnutie finančnej komisie, prípadne mestskej rady. Vrátane podielových daní. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – mám pocit, že ako poslanci sme zavádzaní dlhodobo, čo sa týka 
firmy Helske. Máme tri prázdne haly. Skúsme najprv postaviť jednu bytovku, aby sme videli, 
ako sa preobsadia byty. V dnešnej dobe platiť nájom 350 eur mesačne. Nemáme novo 
vytvorené pracovné miesta. Nevidím problém v tom, že sa postaví jedna bytovka, potom sa 
postaví druhá tretia. A čo sa týka toho Vášho platu. Bol som trochu sklamaný, ešte ako bývalý 
člen komisie MZ dňa 29.10.2019. Investigatívny novinár Martin Turčík si žiadal majetkové 
priznania za všetky volebné obdobia. Chronologicky, kto koľko v ktorom roku zarábal. Táto 
jediná zápisnica chýba. Nie je zverejnená. Toto by som poprosil doplniť. Vrátane pána 
zástupcu. Je neporovnateľné vzdávať sa poslaneckého platu a vzdania sa primátorovho platu. 
Alebo navýšenia. Toľko k diskusii pána kolegu, ktorý už nie je najmladší, zabudol si okuliare. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď Vás trápi len môj hrubý príjem. To je mi veľmi ľúto, 
lebo to mestskému rozpočtu nepomôže. Od decembra 2018 je zverejnený na transparentnej 
samospráve. Od januára 2019 som zapojený do akcie Samospráva deťom. Tam som 
zaviazaný do 1.7.2020 akcia končí. Organizátor sa to ale rozhodol zrušiť k 1.8.2020. Lebo 
ešte voči tomu organizátorovi sa to otočilo tak, že mu niektorí ľudia naznačili, že on si z tých 
peňazí pomáha. Aj dobre mienená aktivita sa obrátila proti nemu. Ing. Ilavský - Samospráva 
deťom. 
 
Miroslav Čurilla – náš zámer, dokonca ani nie je technicky možné, aby sme postavili len 
jednu bytovku a druhú nie. Naša žiadosť na ŠFRB je už hotová. Situácia v meste je taká, že 
potrebujeme bytovku, Veľa mladých ľudí sa nám vracia do zahraničia. Podmienky nebudú 
také, že budú mocť vycestovať v krátkej dobe. Potreba, alebo obsadenosť bytov je 
rozhodujúca. Byty a aj projekt považujem za kvalitný. Cena je do 300 eur.  Priemyselný park, 
je pravda, že situácia v Helske nie je jednoduchá. Toto nevieme ovplyvniť. Mesto je v jednaní 
s ďalšiou spoločnosťou. Sú veci , ktoré vieme ovplyvniť, sme aktívni, ale tie podstatné veci 
ovlyvniť nemôžeme. To posledné územie, ktoré ešte máme, tam prebiehajú ďalšie rokovania. 
 
Miroslav Dunčko – chcem sa opýtať ohľadom športu – tam išlo veľa peňazí dole, z 80 na 
30%. Kluby mali podpísané určité zmluvy. Nevieme v športovej komisi, či máme poslať 
peniaze každému s kým je zmluva podpísaná, či urobiť nové zmluvy. Neviem čo bude ďalej. 
Niektorí začali so zimnou prípravou. Mali už investície a nedostali žiadne peniaze. Treba im 
na štartovné. Či má komisia nejaký návrh, alebo či sa aspoň nejaké peniaze pustia.  Čo ďalej? 
 
Miroslav Čurilla – určite všetci vnímame, že ani pre športové kluby to nebude jednoduché. 
Zákon je v tomto prípade jasný. Zo zákona nemôže dávať mesto príspevky nikomu, ani 
športovým klubom, ak čerpáme preklenovací úver na bežné výdavky. Ideme mimo zákon. 
Zhodli sme sa z dôvodu existenčného. Sú tam deti. Je to vo väčšine prípadov jediný príjem. 
Kluby sú v takom stave, že je to pre nich jediný príjem. Šport sme si zobrali zodpovednosť na 
seba. Ponížili sme. Je to poníženie veľké. Ale možnosti z našej strany sú obmedzené. Toto je 
možnosť jediná. V komisii inej, čo sa týka kultúry, dotácie sme zrušili. Ten šport sme ozaj 
brali ako výnimku, hlavne kvôli deťom. Prerušenie činnosti by malo ďalekosiahle následky.  
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – otázka je taká, či dotácie, ktoré prídu, či ich budeme nanovo 
rozdeľovať v komisii? Na komisii môžeme znova rozdeliť tie peniaze. Podľa kľúča, ktorý 
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zvolí komisia. Ešte jedna poznámka. Starostlivosť o futbalový štadión 30 000 eur, tam by sa 
možno našiel priestor na navýšenie priamej dotácie, na úkor starostlivosti o štadión.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v položke nájomné pre TSML aj tú položku sme znižovali. 
 
Mgr. Michal Kašper – chcem sa informovať. Poslanec sa vzdal vyplácania odmeny? Je to na 
meste aj zastavené už?   
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslanec sa nemôže vzdať svojho príjmu. To by som nechal 
na pani Lisoňovú. Ona Vám to vysvetlí. Vy síce sa môžete vzdať, ale napísať na sociálnych 
sieťach na čo tie peniaze použijete? 
 
Mgr. Michal Kašper – za zasadnutia v MZ, MR a v komisiách? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ten návrh, ktorý som na začiatku ja dal, je stále platný. Tam 
si peniaze rozdelíte podľa Vášho kľúča. Ja to rozdeľovať nebudem. Na jednej strane je to 
také, áno, vzdáme sa, ale potom treba vymyslieť, ako sa tie peniaze dostanú do klubov. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ten návrh, ktorý ste dal, je postavený na dobrovoľnosti prispievateľov? 
 
Ján Lorko – Michal. Je to všetko pekné, aj s tým transparentným účtom, ale nezabúdajte na 
odvodovú povinnosť. Lepšie by to bolo upraviť v zásadách odmeňovania.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga  – čo sa týka znižovania odmien a platov. Mali by sme si otvoriť 
zásady odmeňovania a platov. Skôr sa prikláňam k tomu, čo povedal primátor, otvoriť 
transparentný účet. Iné mestá už na tom fungujú. Primátor Popradu tam napr. dáva 1000 eur 
mesačne. Za poslancov poviem, môžeme tam odviesť viac, ako dostávame odmenu. Ešte raz 
by som poprosil vedúceho finančného aby nám vysvetlil, ako vyrobíme prebytok 
hospodárenia cez 800 000 eur? Na vedenie mesta otázka, či sa pripravuje nový rozpočet na 
rok 2021? Keď predložíme rozpočet niekedy na jeseň, tak sa už zase nevyhneme ďalšiemu 
splátkovému úveru na krytie bežných výdavkov. A to už považujem za absolútnu katastrofu. 
Už splácanie 600 000 úveru posúvame do ďalších rokov. Čo urobíme v rozpočte na budúci 
rok? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v prvej časti pán poslanec doplním jednu vec. S tým účtom: 
ja to nechcem robiť na dva mesiace. Minimálne do konca roka, aby sa peniaze tam ukladali. 
Potom rozhodnete, ktorým klubom/súborom, alebo komukoľvek tie peniaze prispejete. 
 
Miroslav Čurilla – budeme sa zaoberať budúcoročným rozpočtom minimálne dva mesiace 
dopredu. Nemáme relevantné údaje od štátu. Ja by som navrhol po polročných rozboroch 
k tomu pristúpiť. Budeme môcť už tieto čísla používať. A budeme navrhovať opatrenia, lebo 
situácia to bude vyžadovať. 
 
Anna Kravecová - partnerské mestá máme 56 000. Znížené len o 4000. Neviem čo to je,  dalo 
by sa možno aj z toho balíka sa ušetriť. Teší ma, že ideme do revitalizácie vodnej nádrže.  
Podľa novín. Levočania aj okolie si dobre rozmyslí, či pôjde na dovolenku mimo Slovenska, 
alebo ostanú tu. Aj tá úprava vodnej nádrže by nám pomohla, nielen Levočanom, ale aj 
okolitým mestám.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – partnerské mestá o 10 000 eur pôvodne a znížené o 4 000. 
6000 ostáva. Ale ste povedali krásny projekt, s ktorým by sme ušetrili kopec peňazí. Keby 
sme do toho projektu nešli.  
 
Anna Kravecová – dúfam, že to nie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – teraz to tak poviem. Ak sa to urobí, budú to zas náklady na 
rozpočet mesta. Ja sa priznám k tomu. Uvažovali sme áno, aj tento projekt zastaviť. Ale sme 
viazaní cezhraničnou spluprácou. Poľská strana už ale v projekte je. Ale pre nás to znamená, 
ak by sme tam nešli, tak by sme to všetko museli uhradiť. 2,2 milióna eur na Poľskej strane. 
Reálne sa to nedá pozastaviť. Musíme ten projekt dokončiť. Mohli sme nad tým uvažovať, ale 
aby sme neublížili druhej strane. Je vyhlásené verejné obstarávanie, prvé kolo som zrušil, 
dobre že sme to urobili, lebo cena určite pôjde dole. 
 
Ing. Robert Novotný – čiže to nevyhrá Arprog? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán poslanec, snažím sa byť normálny. Keď budeš 
zamestnávať toľko zamestnancov, ako Arprog, alebo Štrabag, tak sa ozývaj. Ale nie preto, že 
to nesedí do Tvojho biznisu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – v rámci VO máme dosť aj miestnych firiem, dá sa tam vyjednať 
doložka, aby to robili naši, domáci podnikatelia. Napr. výkopové práce, môžu to robiť nie 
rómovia zo Šariša, ale z Levočských lúk. Za tým účelom sme zakladali aj sociálny podnik? 
Koľko má zamestnancov sociálny podnik?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pýtajte sa konateľa. 
 
JUDr. Pavol Papcun – pokiaľ ide o samotný rozpočet. Vnímam, že tento rozpočet je 
o siahodlhých  debatách. Je to asi najlepšia zo všetkých zlých možností, ktoré máme. Ja 
kvitujem, že aspoň zatiaľ ide tento rozpočet v režime znižovania výdavkov a nie šrtania 
služieb, ktoré toto mesto poskytuje. Sme v máji. Ja tento rozpočet vnímam ako záchrannú 
brzdu. Súhlasím s názorom Jozefa Cvoligu, že ďalšie financovanie krízy cez úvery na bežné 
výdavky je neudržateľné. Pokiaľ tá kríza na nás padne ešte horšie, tak škrty v rozpočte budú 
asi ďaleko horšie. Ak ide o návrh týkajúci sa poslancov. Transparentný účet. Tie peniaze, 
ktoré my tam pošleme, sú už ponížené o zákonné zrážky daní a odvodov. Skúsme to zrušiť 
a celý tento balík, ktorý nebudeme musieť zrážať, presunúť v položke rozpočtu rovno na účet 
na šport a kultúru. Ja si uvedomujem zákon o rozpočtových pravidlách. Ale keď sa tam 
hýbeme s 30 tisícami, môžeme sa tam hýbať aj so 40 000 eur. Toto je efektívna 
nepopulistická a podľa mňa aj dosť významná pomoc pre športovcov. Podobne ako Robo 
Novotný vnímam, že niektoré kluby pôjdu na otázku prežita, bez podpory mesta. Je to lepšia 
a adresnejšia pomoc a aj gesto z našej strany. Aj my sa na pomoci športovcom/kultúre 
podieľame. Chcel by som povzbudiť členov športovej komisie nech sa neboja. Ja osobne by 
som taký návrh podporil. 
 
Ing. Robert Novotný – bolo by dobre teda reagovať aj na poslanecký návrh, ktorý predložím. 
Je to zníženie čiastky platu primátora a platu jeho zástupcu. Z dôvodu, že je tu podstatne 
znížený rozsah ich činností. Vzhľadom k tomu neprislúcha im tá pohyblivá časť, ktorá má 
tvoriť ich odmenu. Plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Odvodové zaťaženie, zbytočne 
peniaze preč. Peniaze, ktoré sa takto vygenerujú, plnohodnotne nám vyplnia potreby pre 
športové kluby. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zareaguje. Poviem tu úplne jednoducho. Keď si myslíte, že 
v čase krízy, alebo mimoriadnej situácie je menej roboty, tak to by ste sa divili. Potom asi 
neviete čo všetko to obnáša. Zažil som už dve povodne aj 2010 aj 2014 a nikdy nie je tej 
práce menej. Presne opačne. To je môj pohľad na veci. To vidieť podľa počtu emailov. Treba 
riešiť veci oveľa promptnejšie ako za bežných okolností. Ani mňa táto situácia neteší, ako 
primátora mesta. Žiadnu samosprávu to neteší. Ako boli nastavené procesy na roky 2019, 
kríza ovplyvnila všetko. Ovplynila procesy na roky dopredu. A nezapríčinil ju ani primátor 
Vilkovský, ani zástupca Čurilla.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – už asi naozaj prekročila hranica tolerantnosti počúvať 
o tom, ako sú postihnuté len športové kluby. Ja sa Vás páni poslanci opýtam, koho najviac 
postihla táto epidémia? No postihla seniorov a my tu vôbec o senioroch nehovoríme.  
Kopec seniorov nemali tu rodinných príslušníkov, rodinní príslušníci zostali zaseknutí 
v zahraniční. Seniorom nemal kto dať rukavice, nemal kto dať rúško. Taxíky nefungovali, 
nemohli si ísť nakúpiť. A my stále sa bavíme o tom, ako sú zasiahnutí levočskí športovci. Ja 
sa pýtam, ako sú postihnutý levočskí dôchodcovia? Ako sú postihnutí levočskí seniori. 
Myslíme na nich? Máme pre nich vyhradené nejaké finančné prostriedky, keď príde druhá 
vlna a tá príde? Máme my odbor sociálnych vecí zabezpečený, vieme koľko máme 
dôchodcov? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – môžem na toto? Samozrejme, toto bola jedna z prvých otázok, ktoré 
riešil krízový štáb. Okamžite sa mapovali. Začali sme zabezpečovať rúška, boli našimi ľuďmi 
distribuované. Začali sme od kategórie najstarších, vekom najstarších dôchodcov.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ja sa nepýtam na toto. Vy ste zareagovali, ale bez toho, že 
by ste to mali v rozpočte. Bez toho, že by sme tu populisticky rozprávali, že budeme dávať 
naše finančné prostriedky.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – to nie je nič populistické.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  je to fajn, že ste takto zareagovali. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – zareagovali sme prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Oddelenie 
školstva, sociálnych vecí evidovali požiadavku na nákup. Práve u tých, čo ostali sami. Všetky 
objednávky, čo boli urobené, nákupy išli podľa požiadaviek. Snažili me sa. Rúška išli 
samozrejme. Plus ešte rozvoz obedov, to funguje doteraz. Bol tam dopyt zvýšený. Toto naozaj 
sme sa snažili veľmi operatívne a veľmi promptne požiadavky riešiť. Do budúcna to bude 
pokračovať v takomto, ak nie vo zvýšenom rozsahu. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – áno, ale toto je smutné na tom, že sa nezaoberáme tými, 
ktorí sú najviac ohrození v Levoči. Vieme ako je demograficky rozložené obyvateľstvo 
v Levoči. Ani sa tým nezapodievame na MZ. Ako tí dôchodcovia fungujú posledné tri 
mesiace? Izolovaní? Kto im donesie lieky, keď sú tu sami a nemajú tu príbuzných? Stále sa 
populisticky bavíme o tom, akí sme dobrí krešťania. Ako je dobre sa pozerať na televíziu, 
myslím si, že podľa toho by sme sa mali aj správať. Nie len to, čo je dobre a ľahko 
predateľné. Ja mám spätnú väzbu od tých dôchodcov, že si to v tej dobe, myslím, že to bolo 
začiatkom apríla, ako si neskutočne vážili, že mesto na to myslelo, a že vôbec mesto 
distribuovalo tie rúška.  
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Mgr. Nikolaj Kučka – toto konkrétne pani doktorka Babejová zabezpečovala. Ona to 
zariadila. Naozaj v tejto agende robila. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  a to mám športovcov veľmi rada. Ale táto téma 
prekročila nejaké hranice. Kto sa športovcov bude viacej zastávať. Ja sa pýtam, kto sa zastane 
levočských dôchodcov?  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič - koľko finančných prostriedkov je vynaložených na finančné 
odmeny pre poslancov. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – približne 20 000 eur ročne, aj s odvodmi. 
 
JUDr. Pavol Papcun – viac. Za minulý rok som dal 1700 eur.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –   Mestská rada aj komisie. 
 
JUDr. Pavol Papcun – áno. Na margo pani kolegyne Dzurňákovej. Plne súhlasím. 
Problematikou dôchodcov sa mesto zaoberalo veľmi intenzívne. Čo sa týka toho návrhu, 
vôbec si nemyslím, že ide o populistický návrh, problém je v tom, že položka dôchodcov sa 
v tomto rozpočte neškrtá. Ale položka kultúry a položka športu sa škrtá dramaticky. Preto 
chceme týmto návrhom sanovať aspoň to, čo sa dramaticky škrtá. To nie je to tom, že niekto 
šktrá dôchodcom. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  to ani zo žartu nehovor, že im ideme škrtať. Treba im 
navýšiť. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský  - musím zareagovať, je dosť nemorálne. Už nám tu ľudia aj píšu 
na sociálnej sieti, že nedodržiavame rozostupy a nemáme rúška.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA –  rúška sú povinné. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský - čo sa týka predkladaného vzdania sa, súhlasím s týmto 
variantom. Ale nesúhlasím, aby mi niekto diktoval, ako tie peniaze použijeme. Dávam za 
pravdu pani kolegynke Dzurňákovej, seniori, kultúra, školstvo, to všetko sú problémové 
skupiny, ale máme tu ešte mladé rodiny, sú to živitelia rodín a majú problém, majú malé deti, 
starajú sa o seniorov. Ja som ochotný vzdať sa svojho príjmu, ale nebude mi nikto diktovať 
komu mám dať. Nevylučujem športovcov. To je jedno, či je to Paľo, či je to Mišo. Poprosím 
trochu kultúry v tejto situácii. Vzdania sa nemám problém. Ale viazať tieto prostriedky na 
nejakom účte. Vrátim sa, ak môžem k tomu čo tu padlo. Každý poslanec skladal sľub. Ako 
poslanec som kontaktoval mesto, môže potvrdiť pán primátor, pán prednosta, a nie je to 
alibizmus, že by som si tu nabíjal body. Vtedy som sa pýtal a neraz som bol s primátorom 
mesta, ako sú na tom. Ja musím práve povedať, že mesto podalo počas korona krízy veľmi 
dobrý výkon. Okrem toho, že sú v krízovom systéme. Chcem podakovať vedeniu za 
vyčerpávajúcu správu pána vedúceho finančného oddelenia. Aj celému Mestskému úradu, 
vedúcim. Tí ľudia, v čase, kedy naozaj každý sa bál doslova o život, oni riešili problémy. 
Vyriešilo sa viac ako za normálneho stavu. Ja nechápem, prečo by sme im mali brať niečo. 
JUDr. Ľubomír Murín – ďakujem za slovo. Nestotožňujem sa so všetkými názormi, ktoré tu 
padli. Keď sa vzdáme, budeme rozhodovať my poslanci, kam pôjdu peniaze. Okrem toho, 
väčšina moderných miest na Slovensku už má zavedený inštutút participatívneho rozpočtu. 
Akonáhle vznikne nejaký prebytok peňazí, občania môžu participovať na tom, dávať žiadosti. 
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Nie ako mne sa minule stalo, pani žiadala na opravu dverí 250 eur. Nie sú peniaze. Bytové 
spoločenstvo vlastníkov bytov žiada opraviť kúrenie. Cca 2000 eur. Na interpeláciu prišla 
odpoveď od riaditeľov mestských firiem, že nie sú peniaze. Na ten inštitút moderný sa treba 
zamerať. A takéto všetky peniaze by mohli byť na tom účte viazané. A o všetkých týchto 
peniazoch budeme rozhodovať my ako MZ. Mám taký pocit, že každý poslanec sa tu zastáva 
svojej voličskej základne. Jedni o kresťanoch, Vy pani doktorka poznáte demografické 
rozloženie obyvateľstva. Vaša voličská základňa je asi u tých seniorov. U tých, aj keď mali 
vyhradené nákupy od 9 -12 v obchodoch a podobné veci, ale im ten dôchodok prišiel, každý 
mesiac. Športovcom nie, ani cent. Každá oblasť života je zasiahnutá. Či je to kultúra, či je to 
šport. Napríklad gesto sme urobili voči podnikateľským subjektom, teraz sme im znížili 
nájom na terasy. Mohli by sme tak isto každému niečo. Či športovcom, či dôchodcom, či 
podnikateľom, či kultúre popridávať. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – poslanci môžu tiež participovať na tom, že sa vzdajú odmien. Aby 
sme trochu chránili rozpočet, vzdali sa našich odmien. Už pred nami stojí len otázka, ako to 
urobiť, aby to bolo najefektívnejšie. Aby sa to dalo urobiť hromadne, každý kto sa do toho 
prihlási. Šport takisto, bavili sme sa o tom, že podpora mládeže ide výrazne dole. Bol by som 
nerád, keby sme sa mládeži nevenovali. Je zbytočné, aby sa nejaké vášne okolo toho 
rozprúdili a nemyslím si, že je to populistické. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – len jednu vec k tomu si dovolím povedať. To platí pre 
poslancov, ktorí už boli poslancami, ale aj pre poslancov, ktorí sú tu prvé volebné obdobie. 
Systém, ktorý je nastavený, je nastavený z nejakého dôvodu. Komisie, to je prvé sedenie. 
Druhé sedenie Mestská rada. Potom je sedenie pred MZ. A teraz, štvrté sedenie je MZ. Viem, 
že to stojí viac času. Ale nebránime sa. Pošlite návrhy, chceme tak rozdeliť, tak rozdeliť. 
Potom prišla MR a žiadny takýto návrh nepadol. Ja chápem, že komisie pri MZ nie sú, a 
ani Mestská rada nie je snímaná kamerami. Ale načo potom sú tie komisie. Tie materiály už 
by mali byť tam, predrokované. Tu mi tvoríme za pochodu na MZ. Pomaly tie komisie a MR 
zbytočne tam sedíme. Toto, čo by malo byť prejednané na týchto orgánoch, tak predjednané 
nie je a potom tu tvoríme za pochodu niečo úplne nové. 
 
Anna Kravecová – tí, čo boli doma, mali zabezpečené zo strany úradu aj nákupy aj rúška. Nás 
tlačí topánka pri zabezpečení Domu pre seniorov na 24 hodinovú starostlivosť. Vďaka tomu 
asi nemáme koronu, lebo všetky mestá, ktoré tieto zariadenia majú, majú aj nakazených. Ale 
treba sa nad tým zamyslieť do budúcna, lebo je stárnuce obyvateľstvo a takéto zariadenie 
nemáme. 
 
JUDr. Pavol Papcun – dve poznámky, čo sa týka tých návrhov v komisiách. To isté sa týka 
návrhu zriadenia transparentného účtu, ten tiež teraz prišiel. Ľubo ja to naozaj nevnímam ako 
nemorálnu vec. Okamihom keď my sa vzdáme našich odmien, stávajú sa verejnými peniazmi 
a sú súčasťou rozpočtu. A rozhoduje sa o nich väčšinovo. To už nie sú Tvoje peniaze. Či už 
pôjdu do kultúry, alebo pre dôchodcov, to je na väčšinovom rozhodnutí. Ja v tom 
nemorálnosť nevidím. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský  - ja reagujem na mail, ktorý som dostal. Tam bolo napísané, že sa 
máme vzdať. 
 
JUDr. Pavol Papcun – nie to bol návrh a keď nie je zhoda, tak tento návrh ani nepredkladám. 
 



18 
 

Miroslav Čurilla – vrátim sa k materiálu, ktorý je témou tohto bodu. Je tam spomínaný projekt 
priehrady. Je to projekt revitalizácie územia. Primátor spomínal, že je tam nové verejné 
obstarávanie, to pôvodné sme zrušili. Previs nad rozpočtovaný rozpočet, ktorý by bol 
predmetom dofinancovania sa blížil k sume 300 000 eur. Preto primátor rozhodol, myslím si 
že správne, že zrušil obstarávanie a prebieha nové. Možno nám tá situácia teraz pomôže.  Ale 
tiež dopredu upozorňujem, že vysoko pravdepodobne nás bude čakať úprava rozpočtu 
týkajúca sa tohto projektu, investičného zámeru. Všeobecne k tomu materiálu, ktorý máme 
predložený, je to tak, ako som vo svojich vstupoch kratších spomínal, žijeme v období, kedy 
veľmi ťažko je reálne reagovať na situáciu. Hlavné vstupy sú odhadom. Návrh odhadu, bolo 
správne od pána vedúceho, že ten návrh ide zlatou strednou cestou. Oproti prognózam, ktoré 
dostávame z ministerstva financií. Radšej byť opatrnejší, dokonca tá situácia môže byť aj 
horšia. Dúfajme, že sa to ustáli a že ten dopad nebude až taký vysoký. Návrh na schválenie 
úveru podľa mňa je úplne opodstatnený. Súhlasím aj s tým, aby tie informácie boli podávané 
podrobne, aby ich poslanci mali. Načo bol konkrétne použitý. U nás budú určite strážené. 
O tom som presdvedčený. K tým príspevkom, dotáciám, tak ako som vravel, aj k tomu športu. 
Je tá situácia neľahká, ale naše možnosti sú obmedzené. Bavíme sa o odmenách, 
o odmeňovaní a o znížení výkonu. Keď ste videli úsporu na kapitole správy u nás na MsÚ. Je 
deklarovaná úspora aj v osobných nákladoch. Boli prijaté opatrenia aby sa šetrilo fakt 
v každom smere. Mali sme aj maródky, dokonca dlhodobé maródky, dokonca máme aj 
odchody z úradu. Z investičného oddelenia odišla vedúca. Neprijali sme novú silu. Máme tam 
veľmi mladý, ale veľmi odborne zdatný kolektív. Skúsenosti im chýbajú, ale na druhej strane 
všetko funguje veľmi dobre. Aj toto je predmetom šetrenia. Musím oponovať, že ak máte 
názor, že na úrade sa menej robí, tak určite menej sa nerobí, práce je podstatne viac. A bolo aj 
v období korona krízy. Primátor, aj ja, ale aj vedúci si museli zobrať na seba viac, aby sme sa 
vysporiadali s tým, čo sme potrebovali zabezpečiť. Najviac času sme venovali tomu, že ako 
znížiť, komu znížiť, alebo ako. Zareagujem teraz na kolegu Jara Kramarčíka, že úplne 
najjednoduchšie a najtransparentnejšie je spôsob taký, že každý nech sa prejaví. Každý nech 
sa preajví tak, že má ten svoj príjem, a adekvátne svojim možnostiam nech podporí tam, kde 
chce a vo výške takej, akej chce. Lebo toto celé mi tu pripadá, funkcia primátora, moja i Vás 
poslancov, určite viete, že pri funkcii primátora dochádza veľmi často k situácii kedy sa musí 
prejaviť. A myslím si, že je to to posledné, aby prezentoval svoju veľkorysosť cez sociálne 
siete. Žijeme v takej dobe a dnes obzvlášť. Žijeme s dôchodcami, so športovcami, ja pôsobím 
vo verejných funkciách a vždy, keď som pokladal za nutné, som pomohol, ale ten dovetok 
som si nikdy neodpustil, že nechcem nikde zverejňovanie, ani nechcem vďaku za to. Je to vec 
osobná každého. Každý má svoje možnosti. K znižovaniu platov na úrade my sme zatiaľ 
nepristúpili a dovolím si tvrdiť, že by to bolo veľmi neopodstatnené, keďže tá naša výška 
platov je určite v tej spodnej hranici porovnateľne s ostatnými samosprávami. Zamestnanci 
vedia, že s odmenami to bude tento rok ťažšie. Ale dokonca som za to v závere roka, keď 
ľudia robia v znížených stavoch a ten nápor je tam, výkon je. Kolega Novotný v závere fakt si 
neodpustím, povedz verejne ako ste si v rámci envirofondu, ako Vy ste si svoje odvody 
znížili. Znížili ste si ich? Všetci tomu rozumejú.   
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď môžem doplním aktuálne veci, v rámci rozpočtu. Dnes 
som rozprával s pánom primátorom Trenčína, lebo dosť nezrozumiteľne médiá priniesli 
informáciu o tom, že primátori krajských miest K8 žiadajú dofinancovanie rozpočtu na 
úroveň roku 2019, lebo inak nebude zabezpečený rozvoj týchto miest. Dnes sme si to ujasnili, 
16.6. zvoláva Predsedníctvo únie miest, na ktorom Únia miest bude žiadať a pán primátor 
Rybníček mi to potvrdil, že zas to len novinári zle interpretovali, lebo tá výzva primátorov 
krajských miest bola aj na dofinancovanie celého okruhu samosprávy ako takého. Minimálne 
na úrovni roku 2019. Keby to bolo dofinancované len na úrovni roku 2019, tak určite dnes 
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nielen naša samospráva, ale všetky samosprávy nestoja pred otázkou, či si požičať peniaze. 
Keby sme už teraz vedeli hodnoverne povedať, že to dofinancujú na úroveň roku 2019, tak by 
sme tu dnes nestáli pred otázkou, či  brať úver. Alebo aspoň rozsah toho úveru. To znamená, 
keď si myslíte, že samosprávy nerobia žiadne kroky, ja som toho názoru, tak ako iné krajiny, 
či je to Nemecko, či je to Francúzsko, aj naša krajina si bude musieť požičať niekoľko 
milliárd eur na to, aby sanovala tento výpadok nielen podielových daní v samosprávach. Bez 
ohľadu na to, aké je zloženie súčasnej vlády, tá si musí uvedomiť tiež, že samosprávy sú 
jedným z najväčších zamestnávateľov v rámci našej republiky. Je ich síce 2980, ale keby sme 
to prerátali na počet pracovníkov, ktorých sa to dotkne, je to niekoľko desiatok tisíc ľudí, 
ktorí sú zamestnaní vo verejnom sektore. 16.6. je zvolané prezídium Únie miest, na ktorom 
budeme žiadať nielen stretnutie s ministrom financií, ale dofinancovanie celého okruhu 
samosprávy na úrovni roku 2019. 
 
Ing. Robert Novotný – ja by som chcel dať na pravú mieru, lebo niektorí sme tu boli veľmi 
pekní dneska. Keď ideme znížiť platy učiteľom. A možno dôjde k znižovaniu platov aj na 
úrade, prečo my máme byť solidárny, prečo my máme robiť solidaritu niekde, kde toho je 
dostatok. Myslím na pohyblivú zložku Vašich odmien. Prečo, keď niekto nemá možnosť 
o tom rozhodnúť, tak učiteľka v škole, prečo jej to zoberieme, ale my si dáme určitý solidárny 
príspevoček na transparentný účet. Nerobme to takto. Znížme si. Prejavme takto tú solidaritu. 
To, že máte výkony, a to že máte zvýšené výkony je logické, pretože musíte riešiť situáciu, 
ktorá vznikla nad rámec. Ale prejaviť solidaritu takto, ja mám pocit, že to nie je veľmi 
spravodlivé. Neviem koľko ešte budeme diskutovať, ale ja tento návrh tak, či tak dám. Je to 
jedno, akým spôsobom zareagujete. Ale majte na pamäti, že nesnažím sa nejaké osobné 
pocity sem vnášať, ale snažím sa pomôcť, kde sa dá. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dá sa s tým Robo súhlasiť, ale ako predseda finančnej 
komisie, chýbajú mi Tvoje diskusie o konkrétnych položkách rozpočtu. Lebo Ty si predseda 
finančnej komisie, Teba zvolilo MZ za predsedu finančnej komisie. A Ty sa pri úprave 
rozpočtu zapodievaš len jednou, jedinou vecou. Ešte som nepočul žiadny návrh, ani na 
finančnej komisii, ani nikde, ako čo zlepšiť v tom rozpočte, ako čo upraviť, len jedna jediná 
položka. A to by som očakával od predsedu finančnej komisie, že predseda finančnej komisie 
by mal prvý si zobrať slovo a by mal obhajovať rozpočet, či v dobrých časoch, alebo v zlých 
časoch rozpočet. Lebo tie zlé časy neprišli pričinením ani Tvojim, ani nikoho iného. Tiež som 
mal iné predstavy, bolo to pekne rozbehnuté v roku 2019, no spadlo to ako domček z karát. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – my sme navrhli nejaké opatrenia, pán vedúci finančného 
oddelenia si niečo z toho poznamenával, niečo z toho aj zapracoval. Pán predseda v podstate 
si nás vypočul a na konci povedal, že on to potom povie na MZ. Toto je jeho stratégia. Pán 
predseda nič nerobí, aby ste vedeli.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – aby nedochádzalo k zavádzaniu. A k nejakému populizmu. Rád 
by som dal veci na pravú mieru. Učitelia šli na 80% nie z vlastnej viny, ale z dôvodu, že 
nemajú výkon. To je celé. Keď má niekto výkon, tak mu to patrí. 
 
Ján Lorko – odbočím. Chýbajú mi tu riaditelia PO. Ukladáme čísla, aj s ich príspevkami. Na 
niektoré z nich by bolo vhodné sa pýtať a dostať odpoveď. Ja napríklad sa chcem pýtať 
riaditeľa TSML na nakladanie s odpadmi. Príspevok je ponížený o 10 000 eur. Všetci veľmi 
dobre vieme, soboty otvárací čas zberného dvora bol zrušený. Je veľká nespokojnosť 
občanov, že zberný dvor je v sobotu zatvorený. Mám za to, že ak je nutné šetriť, nie som 
celkom s tým stotožnený. Som za to, aby bol čas otvárací bol znovu zavedený, aby bol Zberný 
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dvor otvorený aj v sobotu. Tým, že je zatvorený, si privádzame ešte väčší problém, v okolí 
mesta sa tvoria čierne skládky. Tí, ktorí chodia na prechádzky okolo mesta vidíte, že toho 
odpadu sa tam kopí. To hlásia aj občania mesta, že niekoľko áut príde cez víkend na zberný 
dvor s vozíkom. Zberný dvor je zatvorený, otočia sa a idú. Len málokto si to odvezie späť 
domov. Nemá to kedy vyviezť na zberný dvor, pretože je otvorený od 6:00 do 14:00 hod. 
Ľudia sú v práci. Počul som aj o riešení, že chcú zaviesť pondelkový predĺžený čas. Myslím 
si, že ani s tým nebudú občania mesta súhlasiť. Som za to, aby sme sa vrátili a od tejto soboty, 
aby bol zberný dvor otvorený. Ak bude nejaká položka chýbať, tak som za to, aby sme ten 
úver navýšili o 10 000 eur.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – odpadu nie je menej. Odpadu je viac. To ste si všimli. Tým, 
že boli prijaté mimoriadne opatrenia, ľudia varia doma. S tým súvisia obaly.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – dve pripomienky. Ste členovia Mestskej rady. Keď sa 
stretávate, rokujete, beriete za to aj finančné prostriedky, tak myslím si, a očakávam to, ako aj 
ostatní poslanci, že prídete s návrhmi, ktoré budú relevantné, podložené, právne dobré. A 
nebudeme my sa tu baviť o bežných prevádzkových veciach. Mne to tiež nevyhovuje. Sme 
v pohotovostnom stave, to pán kolega Ščurka vie, že môžem ísť robiť aj do Bratislavy. Mne tá 
sobota napríklad nevyhovovala. A bol to pre mňa veľký problém. Bola to práve sobota, keď 
som si mohla upratať a vyniesť, kedy som nemohla. A riešila som to všelijako ináč možne. 
A bolo to veľmi nepríjemné, Ale myslím si, že toto na MZ pri prejednávaní nepatrí a ja 
dávam návrh na ukončenie diskusie. Pán magister Kamenický sa nedostal za hodinu a pol 
k slovu. Bavili sme sa o iných veciach. Zavádzali sme to. A myslím, že toto je prejednávanie 
rozpočtu mesta. A mali by sme o tom hlasovať. Mali ste dať pripomienky na Mestskej rade, 
mala dať výstup finančná komisia. A k tomu sa ja budem vyjadrovať ešte v ďalšom bode. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale mali by sme nejaký úzus pán primátor prijať, že tí, čo sú 
prihlásení s nejakými materiálmi by už mohli dodiskutovať. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ale diskutujete štyri krát na tú istú tému.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – pani doktorka, keď to nebudem diskutovať teraz tie TSML, lebo ja 
s pánom Lorkom súhlasím.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – si členom Mestskej rady? Mal si to diskutovať na 
Mestskej rade. Preto sme Ťa tam zvolili.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – a odvolali do budúcna nie? Radšej sa vzdám pani doktorka. 
 
Ján Lorko – Inga treba počítať aj s tým, že nejaký čas prejde od vtedy. Občan keď Ťa osloví, 
včera, môžu prísť aj iné veci. Máš svojím spôsobom pravdu s tou sobotou. Možno keď 
pondelok bude dlhší, tak aj pre ľudí, čo v nedeľu robia, to bude lepšie. Ten priestor treba 
zväčšiť, aby ten odpad bolo kam odviezť.  Ak by tu bol riaditeľ a povedal, že nemám kde inde 
šetriť. Tak by som dal poslanecký návrh navýšiť úver. 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ale veď práve preto sme nepripravení. Dávam návrh na 
ukončenie diskusie a na hlasovanie o rozpočte mesta. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v zmysle rokovacieho poriadku ja musím dať hlasovať. 
Vrátite sa k tomu v interpeláciách.  
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JUDr. Murín – keď sa zdržíme diskusie, pokračujeme v rokovaní, vážení kolegovia? Že by 
sme mali v tom jasno.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslanecké návrhy Vás poprosím aj písomne. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  14  proti  0 zdr  3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA: ukončiť 
diskusiu k rozpočtu. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17  proti  0 zdr  0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu:  MZ schvaľuje 
špecifikáciu položiek čerpania: a) preklenovacieho úveru, b) splátkového úveru, c) vývoj 
daňových príjmov zasielať mesačne, elektronicky poslancom MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  3  proti  1 zdr  13  nehl. -1= NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného:  navrhujem 
zníženie platov primátora a zástupcu primátora o pohyblivú čiastku. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Zmena rozpočtu č.2 

Hl. za  17  proti   0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d  mesta Levoča 
na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 

T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Zmena rozpočtu č.2 

Hl. za  17  proti   0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu nasledovne: 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena č.1 zmena č.2 Suma 

Projektová dokumentácia 24 638     24 638 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 8 000 4 160   12 160 
Križovatka ul. Slavkovská 26 105     26 105 
Vnútrobloky, sídl. Rozvoj 33 152     33 152 
Detské ihrisko Pri prameni 6 000   -6 000 0 
Rekonštrukcia - spolufinancovanie 4 160 -4 160   0 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ  11 154     11 154 
Vodozádržné opatrenia 27 991     27 991 
WEB stránka   16 560   16 560 
Osvetlenie športovej haly   39 322   39 322 
NMP 43 1 104 20 386   21 490 

 Spolu 142 304 76 268 -6 000 212 572 
T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Zmena rozpočtu č.2 

Hl. za  17  proti   0 zdr   0 nehl.  0 
 

MZ schvaľuje zmenu použitia dlhodobého úveru  nasledovne: 

 Účel 
schválené 
použitie 

zmena č.1 zmena č.2 Suma 

Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 183934 65840   249 774 
Projektová dokemntácia     6000 6 000 
Prestavba N.M.P. II. etapa časť B     5000 5 000 
Prestavba N.M.P. II. etapa časť C     23000 23 000 
Križovatka ul. Slavkovská 8895   11000 19 895 
VO Probstnerova cesta 167000 -23465   143 535 
Detské ihrisko Pri prameni 10000   -10000 0 
Vodná nádrž Levoča 97410     97 410 
cyklochodník 197143   10000 207 143 
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho 34975 -34975   0 
NN - prípojka Vnútrobloky, sídl. Rozvoj     5983 5 983 
Rekonštrukcia - spolufinancovanie 7400 -7400   0 
prechody pre chodcov - Probstnerova cesta 37200   -5983 31 217 
 Spolu 743957 0 45000 788 957 
T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 18 
K bodu: Zmena rozpočtu č.2 

Hl. za  16  proti   0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje úver na krytie schodku bežného rozpočtu vo výške 612 642 eur. 

T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Zmena rozpočtu č.2 

Hl. za  17  proti   0 zdr  0  nehl. 0 
 

MZ schvaľuje úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 
rozpočtu  vo výške 400 000 eur. 

T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v 
znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady   

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Anna Kravecová – súhlasím s tým. Aby mali otvorené a zarobili. Chcem doplniť izbu 
štúrovcov do toho. Aby sme boli oslobodení od patenia nájmu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nedá sa. V tomto bode, v tomto VZN určite nie. 
 
Ján Lorko – platí to aj pre novo vznikajúce terasy? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno, an block. Pre všetko čo vznikne. Aj tie, čo minulý rok 
neboli a teraz vzniknú. 
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady 

Hl. za  16  proti   0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, 
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v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 
10/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady 

Hl. za  16  proti   0 zdr   0 nehl. 0 
 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 
10/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady. 

T: 29.05.2020        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 

6. Zmena organizácie materských škôl v meste Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila. 
 
Anna Kravecová – bolo dosť dlhé obdobie na skúšobnú dobu, každá pani riaditeľka vie presne 
zabezpečiť materiálnotechnicky svoju školu, škôlku. Poklesol aj počet detí. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – poprosím minútku. Dovoľte, aby som Vám krátko predstavil 
prezentáciu, ktorú som používal v roku 2016, keď sme začínali projekt zlúčenia MŠ. Ten 
proces bol trošku iný. My sme si nechali schváliť začiatkom roka 2016 projektový zámer. 
Potom sme mali niekoľko mesiacov na komunikáciu verejnosti všetkých škôlok s bývalým 
vedením jednotlivých materských škôl. Potom na jeseň sme schvaľovali zámer zlúčenia, ktoré 
boli prílohou k žiadosti poslanej na Ministerstvo školstva SR. No a potom sme ešte raz 
potvrdili rozhodnutie VZN o zlúčení MŠ. Prečo sme v roku 2016 pristúpili ku takémuto 
modelu? Z nášho pohľadu sme vyhodnotili po našom nástupe 2015 A 2016, že model, ktorý 
bol, nevytvára priestor na reformu. Nie že bol nefunkčný. Nereflektoval na počty žiakov na 
tomto úseku. Tak sme hľadali iný model. Tak sme vytvorili viacero modelov. Jeden z nich bol 
zlúčiť MŠ so ZŠ. Alebo zlúčiť MŠ do jednej právnickej osoby, a následne začať robiť 
vnútornú reformu tak, aby sme zastavili prudký nárast mzdových výdavkov a reflektovali na 
počty žiakov a možnosti mesta. Máme tu viacero pohľadov: - znižovanie administratívnej 
náročnosti pre jednu právnickú osobu. – rovnomerné rozloženie finančných prostriedkov. – 
zostavená iba jedna účtovná závierka. – súhrnná konsolidovaná závierka. To sú 
administratívne záležitosti. - priama finančná úspora hneď v roku 2016 po zrušení strediska 
služieb škole =19 000 eur. Dvaja zamestnanci. Boli na samostatnom úseku, prešli pod škôlky. 
Následne došlo k zlúčeniu školskej kuchyne v rámci MŠ Francisciho a Predmestia kde bola 
priama úspora 30 000 eur. Začali sme porovnávať vtedajšiu 6% valorizáciu platov. Následne 
4% valorizáciu. Toto sme vedeli stabilizovať, pri tejto indexácii sme vedeli ušetriť po zlúčení. 
V roku 2017 bola celková úspora pri zlúčení 54 900 eur. Toto boli základné východiská pri 
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tvorbe tohto modelu. Následne mala prebehnúť fáza č. 2. Tu sme si povedali, že vytvoríme 
nejaké hlavné nosné kostry MŠ, teda budov, ktoré sme chceli ponúknuť verejnosti. Povedali 
sme, že to bude MŠ Gašpara Haina. Tam sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii v rámci 
eurofondov. Druhá bola MŠ Francisciho, kde sme tiež mali schválenú alokáciu, ktorú po 
komplikáciách mesto nevyužilo. Otázka bola MŠ na Levočských lúkach, kde pre 10 – 15 detí 
sme museli držať celú štruktúru zamestnancov. Presne podľa toho ako určuje legislatíva. 
Počet detí bol veľmi kolísavý z dôvodu, že komunita nevyužívala tieto služby. Viac menej iba 
ad hoc. A bol problém s naplnenosťou. Už lepšie to samozrejme bolo pri MŠ Predmestie. 
Nikdy som nemal problém, aby tieto deti z Predmestia boli spolu v budove MŠ Francisciho. 
Uvedomte si, že na 150 m máme dve MŠ vedľa seba, čo je luxus, ktorý si nemôže dovoliť ani 
neviem ktoré európske mesto. Keby som teraz prešiel k nákladom budov. K správe budov. 
Tak najväčší výdavok na energiu má MŠ na Levočských lúkach a takisto na Predmestí. Toto 
nás nútilo, aby sme uvažovali aj týmto smerom. Toľko na objasnenie prečo tento model bol 
zavedený.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ja by som chcel poprosiť, keďže tu máme prítomnú pani riaditeľku, 
a pani zástupkyňu, aby dostali slovo a povedali svoj pohľad na vec. 
 
PaedDr. Anna Bineková - myšlienka spojenia MŠ bola vízia veľmi dobrá pre úsporu, ale 
časom sa ukázalo to, že s ňou nie je spojené všetko, čo malo byť. Začnem plusmi a mínusmi. 
Z ekonomického pohľadu: ako riaditeľ môžem hodnotiť prvé dva roky 2017 a 2018 ako 
úsporu. Začínali sme tým, že jeden právny subjekt si môže presúvať učiteľov, personál. Je 
rozdiel ušetriť na sile učiteľa a rozdiel na kuchárke. Ak ja nám plný počet detí v triede, 
neviem stiahnuť učiteľa. Ďalšia úspora bola pri nákupoch. Ale napríklad údržbári, to je iná 
situácia. Sneh padá naraz. Kosím s dvoma chlapmi, včera mi operovali jedného. Ak nemám ja 
školníka, ktorý mi stačí na dve hodiny, tak je to zložité. Dostali sme vždy jeden rozpočet. Rok 
2017 - obnovovali sme jednotlivé škôlky, dostali sme počítače, interaktívne tabule. Rok 2018 
sme boli dosť ukrátení. Robili sme veľkú rekonštrukciu MŠ G. Haina. Tým, že sme boli 
spojení, dalo sa ukrátiť iným MŠ. Fyzicky materiál je evidovaný na 630. Neviem 
predpovedať, kedy bude maródka a či vôbec bude. V roku 2019 bol rozpočet nízky. Platby 
a platy šli hore. Išli platy hore aj technickým zamestnancom, aj učiteľom. Rok 2020 znova šli 
platy hore. Máme podstatne nižší rozpočet. Nerebelujem. Je kríza, je všetko, viem že mesto 
nemá, ale vieme ušetriť tým, že sme boli na 80%, uvidíme, čo bude ďalej. Teraz tie mínusy. 
Osoba riaditeľa. Výchovno – vzdelávací proces. Ťažko sa sedí na dvoch stoličkách. A tu 
riaditeľ sedí na 6 stoličkách. Milujem svoju prácu a si myslím, že ju zvládam. Ale, aby som 
splnila zákon 596, tak to sa nedá. Väčšinu vecí riešim písomne. Nie som ale na mieste, keď 
ráno príde rodič, a chce hovoriť s riaditeľom. Toto je dosť nešťastný model. Ak sa mám 
venovať rodičovi a dieťaťu každé ráno fyzicky. Môj pracovný čas je 12 hodinový. Mám svoje 
predĺžené ruky. Sú to ženy, ktoré mi pomáhajú, ale zodpovednosť má len riaditeľ. Ak sa mám 
venovať rodičovi. Je to náročné. Vážení poslanci, poprosila by som každú jednu zástupkyňu, 
aby sa vyjadrili. Prikláňam sa k tomu, aby sa model vrátil späť. Je to len o časovom horizonte 
a o styku s rodičom, aby to bolo tak, ako by to malo byť. Vyzerá to pol na pol, ale prikláňam 
sa na tú stranu, aby sa to vrátilo späť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - pani zástupkyne, máte slovo.  
 
Mgr. Adriána Lesňáková - zástupkyňa riaditeľky MŠ Železničný riadok – začnem ja. pani 
riaditeľka to povedala dosť obšírne. Keď sa prerábala MŠ G. Haina, ak by bola samostatný 
právny subjekt, neviem či by si mohlo dovoliť toľko prerábať. Určite to malo efekt to 
spojenie. Čo sa týka metodickej stránky -jedna druhú sme potiahli a učili sme sa jedna od 
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druhej. Bola som vedúcou metodického oddelenia všetkých elkovaných pracovísk. Mohli si 
učiteľky vybrať k čomu inklinujú.  Bolo to vo veľkom. Školský vzdelávací program. Bolo to 
náročné, bola to výzva pre mňa, lebo dať do jedného Školského vzdelávacieho programu 6 
subjektov, ale tým, že od 2015 je možné, aby učebné osnovy neboli podrobne 
rozpracovávané. Sú tam ciele, zamerania. Ministerstvo školstva to vydalo, že to môžu byť 
výkonnostné štadardy. Veľa škôl prešlo na ten variant. Tento rok sme sa rozhodli, že školský 
vzdelávací program bude obšírnejší. Každé pracovisko pracuje na tom, aby aj učebné osnovy 
boli rozpracované. Neviem, či každý zástupca má také kompetencie, čo sa týka účtovníctva, či 
má ekonomický prehľad. Ja pani riaditeľku obdivujem, že to vedie. Ja sama by som to 
nerobila, mať pod sebou 6 pracovísk.  
 
Mgr. Katarína Jabrocká - zástupkyňa riaditeľky MŠ G. Hermana – keď pani riaditeľka 
maródovala. Ja keďže som bola zástupkyňa. Prvé tri hodiny som musela byť pri deťoch. 
Potom sa venovať riadeniu všetkých 6 škôlok. V tom čase nastala situácia, že rodič sa 
domáhal určitých práv. Na úplne inej škôlke. Nevedela som, o aké dieťa ide. Ani kto je rodič. 
Nemala som žiadne informácie. Máme určité kontakty so zástupkyňami  a učiteľkami. Ale to 
nie je dostatočné. Riešiť, korigovať a ešte aj účtovne sa starať o všetko, to nie je dobre 
nastavené. 
 
PaedDr. Anna Bineková - riaditeľ prijíma deti na základe prihlášky. Ja vidím dieťa a vidím aj 
rodiča. Na G. Haina prijímam dieťa, ktoré som nevidela, lebo fyzicky tam nie som. Riaditeľka 
škôlky by mala prijímať deti a ich rodičov. Keď vznikne problém napr. na škôlke Francisciho, 
kým mi kolegyňa stihne dať avízo, že ide rodič, rodič už je tu. Ja pozerám, neviem ani o čo 
ide. Je to náročné. A pre mňa je dôležité v prvom rade dieťa, potom rodič a potom ďalšie veci. 
To isté je pri zamestnancoch. Keď som pri nich, ja vidím ako učiteľ učí, keď som pri 
upratovačkách, vidím, či robí, alebo či sa ulieva. Či máme dávku čertvej zeleniny v kuchyni. 
 
Mgr. Valéria Mačugová – robila som v právom subjekte škôlky 13 rokov a myslím, že mám 
dostatočný prehľad o tom, ako treba riadiť zariadenie. Myslím si, že model, ktorý momentálne 
beží v Levoči, nebol šťastne zvolený. Pretože ako hovorila pani riaditeľka nie je možné sedieť 
na 6 stoličkách a riadiť túto činnosť z jedného zariadenia. Ja som bola v úzkom kontakte 
s ekonomickým oddelením, aby sme pripravili rozpočet. Vždy mi bolo vyčítané, že veľmi 
sme nemohli vyskakovať, čo sa týka investovania, alebo nákupov, obnovy zariadenia. Stále 
sme to urobili tak, že mali aj osobné príplatky. Vieme, že tých peňazí nie je dosť, ale je stále 
lepšie sústrediť sa na svoj subjekt a pripraviť sa na to, aby som to zvádla. Ďalší problém je 
riešenie vnútroškolských problémov. Pani riaditeľka nemôže mať prehľad, čo sa deje na 
našom pracovisku, alebo iných, keď tam nie je. Som presdvedčená, že je treba vrátiť 
zástupcom a riaditeľom kompetenciu rozhodovania a riadenia. Tak by to malo byť.  
Pracovala som ako členka Mestskej školskej rady. Na moju otázku prečo ideme do toho mi 
bolo odpovedané, že kvôli úspore finančných prostriedkov. Teraz som členkou komisie a bolo 
mi predložené, že opak je pravdou. Každý si riadil šôlku najlepšie ako vedel a bola zdravá 
rivalita medzi škôlkami. 
 
Mgr. Lenka Košíková – ja by som to uzatvorila s tým, že súhlasím s vyjadrením mojich 
kolegýň. Riadiť takýto kolos dá zabrať. Súhlasím, aby sa to vrátilo tak, ako to bolo. Aby si 
každá riaditeľka riadila svoju MŠ. Možno to bolo lepšie, ak si riaditeľka vedela sama riadiť 
všetko aj financie.  
 
Mgr. Katarína Jabrocká – zástupkyňa riaditeľky MŠ G. Hermana – chcem sa opýtať, kam 
pôjdu triedy z MŠ G. Hermana, keď naša škola je ponúknutá na predaj? O takej veci by som 
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mala byť informovaná. Ale dozvedeli sme sa to náhodou, pani prišla na obhliadku a pýtala sa 
- je to na 100%, že Vás zrušia, alebo už ste zrušené? A ostala obarená, že Vy máte deti? Áno 
máme plnú škôlku. Aký je teda plán s nami? Kam nás chcete presunúť? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – MŠ G. Hermana ostáva v sieti škôl.  
 
Mgr. Katarína Jabrocká – zástupkyňa riaditeľky MŠ G. Hermana – tak potom neviem, kde sa 
stala chyba. Pani prišla na prehliadku budovy. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pani zástupkyňa. Dnes tu rokujeme o tom, že sa znovu 
zapíšu do siete MŠ. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – otázka na Jozefa Cvoligu – na Francisciho sú zlé energie, cena 
vykurovania je vo výške 40 000 eur. Je to obrovský náklad. Je tam nejaká koncesionárska 
zmluva podpísaná. Kto takú zmluvu podpísal?  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – vedenie je stále primátor, bol som pri tom manažmente. Mám 
presne ten istý materiál, ako máte Vy pán poslanec. Francisciho ročný náklad na vykurovanie 
je vo výške 40 000 eur. Levočské Lúky 11 000 eur. G. Haina 10 000 eur. Predmestie 9000 
eur. V rámci Francisciho je dodávateľom energie spoločnosť Steffe. V roku 2016 bola 
podpísaná koncesionárska zmluva, kde koncesionár nainvestoval do budovy prostriedky, 
vymenil okná, prestaval spojovacie chodby. Preto áno, je tá anomália, že je faktúra vyššia. 
Podotýkam, bol schválený euorofond, ktorý sme nevyužili. Ten mal vyplatiť firmu Steffe 
a mali sme sa od nich odstrihnúť. Neustále už roky upozorňujem na to, že to isté je v škole 
G.Haina. Tam už kotolňa je odpísaná. Treba ju odkúpiť za jedno euro.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – to je ako nastavené, dokedy budeme platiť? 
 
PaedDr. Anna Bineková – ešte minimálne 5, 6 rokov. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – z môjho pohľadu značne nevýhodná zmluva. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – koncesionársku zmluvu schválilo MZ, podpísal primátor.  
 
Miroslav Čurilla – G. Haina kotolňa nie je odpísaná. Ale pravdepodobne pripravíme návrh na 
odkúpenie za zostatkovú hodnotu. Čo sa týka projektu, tam bolo vysoké spolufinancovanie zo 
strany mesta, skoro 300 000 eur.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – spoločnosť Steffe tú investíciu umoruje na 10 rokov. MŠ 
Francisciho, čo sa týka rekonštrukcie, tam bolo veľmi ťažko nastaviť benchmark. Je tam 
veľká budova a málo detí na takú budovu. Toto bol problém. Preto vychádzalo také vysoké 
spolufinancovanie mesta. 
 
JUDr. Pavol Papcun – aký je celkový počet žiakov, aký je tam vývin? V prípade rozdelenia 
škôlok, ako by sa rozdelili ekonómky, PAM, údržbári a pod. a jedna otázka na vedenie mesta, 
prípadné rozdelenie- lebo sa to nenachádza v dôvodovej správe- aký to bude mať dopad na 
rozpočet? 
 
PaedDr. Anna Bineková – prvá otázka. Pred spojením bolo 441 detí. Keď boli samostatné 
právne subjekty v roku 2016. Rok 2017 znova 441, rok 2018 – 433 detí, a rok 2019 436 detí. 
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Mám tu aj prepočítané triedy. Toto sú čísla k 15.9.2019. Bežne je migrácia, ale nie je veľmi 
vysoká. Počet tried 20 tried bolo spojením. Potom rok 2017 bolo 21 tried. Jedna trieda bola 
navýšená. Aby sme splnili zákon a povinnosť čo sa týka počtu tried v školách, tak sme 
otvorili jednu triedu v škôlke na Levočských lúkach. Číselne je to jedna trieda. Táto jedna 
trieda bola klasifikovaná aj s učiteľkou. Chodila len dopoludnia na žiadosť rodičov. V roku 
2018 sme zrušili túto triedu na Levočských lúkach, pretože nebolo detí, ale zas sme zvýšili 
MŠ na Predmestí z jednej na dve triedy. Momentálne vykazujem počet zamestnancov viac. 
Pretože pri spojení sme ušetrili jednu silu tým, že sa prenášala strava z Francisciho na 
Predmestie. Česali sme to. Boli veci dobre, ale boli veci aj zlé. Keď sme vrátili späť jedáleň, 
museli sme mať vedúcu jedálne na pol úväzku. Pomocnú silu presne ku počtu detí. A vrátila 
sa nám aj upratovačka. Ak by ste chceli  na tento šk. rok: 46 pedagogických zamestnancov, 
ale prepočítaný stav je 45,5 učiteľa. Asistent k dieťaťu je na pol úväzku. Upratovačky 18 
fyzický stav, ale prepočítaný na výplatu 16. - Školské stravovanie 21 síl, vrátane jedálne.  
prepočítaný stav je 17,5 človeka. Ak odčítam inkasné platby a výplaty, nemám už ani na 
ceruzky. Nerebelujem, momentálne mám úsporu na kríze, čo sme doma. Ak prepočítam 
primer na učiteľku, koľko detí. Mne legislatíva povie, nabi deti do tried, ale ja mám svoj 
zákon, svoju vyhlášku, ale škôlka je špecifický subjekt, tam musia byť dve učiteľky. 
Neurobíte s tým nič.  
 
Mgr. Adriána Lesňáková - zástupkyňa MŠ Železničný riadok – je rozdiel dať 24 detí na triedu 
na Francisciho a dať ich do jednej triedy na Železničnom riadku. 
 
PaedDr. Anna Bineková – na to je hygiena a ja musím rešpektovať hygienu. Deti nemôžu byť 
natlačené. Dosť ťažko je mi momentálne skĺbiť všetko za jednu MŠ. Druhá otázka- rozdelenie 
MŠ. Dopredu Vás chcem upozorniť. Ani jednému z týchto 4 zamestnancov sa nepáči,  že 
majú byť rozdelení. Oni odmietajú už dopredu organizačnú zmenu. Doteraz jedna ekonómka 
bola na Francisciho. Jedna ekonómka bola daná na mesto. Stratia svoj status, alebo určitú 
ochranu. Ak budú po dve hodiny rozdelení tu i tu. Stratia nárok na obed.  
 
PaedDr. Mária Choborová – vážené pani poslankyne, páni poslanci. Tento návrh vyšiel nie 
z toho, že chceme zmeniť organizáciu MŠ. V prvom rade, zmenilo sa právne prostredie. To čo 
hovoril Jozef Cvoliga, jeho úmysel nespochybňujeme, malo to svoje rácio. Právne prostredie 
sa zmenilo a my ho musíme rešpektovať. Momentálne mesto dopláca na MŠ 80 000 eur. Aj 
toto je cesta ako zracionalizovať chod MŠ.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – chcem sa opýtať predkladateľa, či táto zmena bola prerokovaná 
na Mestskej školskej rade? Som členom, nepamätám si. Bolo to schvaľované uznesením? 
A takisto aj rada MŠ, zasadala v pondelok, či mala to na programe rokovania a je z toho 
nejaký záver? 
 
PaedDr. Anna Bineková – rada škôlok bola úplne o niečom inom, pán doktor, ste dostali 
pozvánku. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – v predmete rokovania nebol ten bod, ako samostatný bod programu. 
Ale spomínal sa, prerokovávali sa obe alternatívy. Bola o tom rozprava. A záver? Plusy boli 
asi tie, v prípade PN niektorej pani učiteľky, boli v presúvaní zamestnancov. Danka, keď si 
robila kontrolu, by si nám mohla povedať možno čísla. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – mám potom ešte ďalšie otázky. V dôvodovej správe máme 
napísaný súčasný stav je 21 tried a 421 detí, ale mi to nekorešponduje s výkazmi z MŠ, kde sa 
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uvádza, že máme 436 detí a to je zásadný rozdiel. Medzi touto správou a výkazmi z MŠ. 
Prosím dať to do súladu. Ďalej sa chcem sa opýtať riaditeľky MŠ, aj pani zástupkýň, či bolo 
vydané rozhodnutie o nástupe detí do MŠ od 1.6.2020? Ako je zabezpečená prevádzka. 
Koľko detí sa nahlásilo? Ďalej otázku rozširujem aj na základné školstvo. 
PaedDr. Anna Bineková – MŠ elokované pracoviská, vytvorili sme na každom pracovisku nie 
všetky triedy, od 1.júna 2020, šlo nám o každé jedno lehátko, aby bolo dosť m od seba. MŠ 
Francisciho beží v 4 triedach. Ministerstvo vytvorilo skupiny detí. MŠ G. Hermana 2 triedy. 
Železničný riadok 3 triedy. Haina 3 triedy. Predmestie, viete dobre, že s rómskou matkou je 
dosť ťažké diskutovať, aj cez telefón. My sme každého jedného rodiča obvolali, aby ani jeden 
rodič nebol ukrátený. Na Predmestí máme zatiaľ nastavené dve triedy. Máme aj rezervu. Sme 
nastavené na dve triedy a Levočské Lúky máme jednu triedu. Detí môžeme mať maximálne 
v skupine 15. Nahlasujú sa nám noví rodičia a hlavne sa nám teraz odhlasujú. Keď má deti 
doniesť len zákonný zástupca. Podpísať. A keď má ráno slobodná matka na materskej vstávať 
s bábätkom a nemôže poslať susedu, tak sa radšej odhlási. Uvidíme, čo nám ukáže čas. Kúpila 
som, každá učiteľka má rúška, štíty, rovnako dostaneme cez MsÚ ďalšie pomôcky. Utierky 
papierové. Čo nám ukáže čas, uvidíme. Koľko detí nastúpi, koľko budem potrebovať 
učiteľov. Rovnako sa to týka aj technických zamestnancov.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja si myslím, že táto dôvodová správa neobsahuje dosť veľa 
údajov. Na základe tejto dôvodovej správy je veľmi ťažké urobiť takéto rozhodnutie. Ja 
rešpektujem to, čo bolo povedané. Nemám s tým problém podporiť aj túto myšlienku. Ale nie 
bez zdôvodnenia. Vieme si už porovnať, dáta máme, vieme čo to prinesie v ďalšom období. 
Či naozaj sa jedná, iba o nejaké administratívne rozdelenie. Aby sme stlmili praktické 
dopady. Že tá riaditeľka je v konkrétnej budove a rieši konkrétny výchovno vzdelávacie veci 
a kontakt s rodičom. Či iba toto je dôvod. Ja sa stále bránim centralizmu. Mám problém s tým, 
aby mi niekto riadil to, ako má originálne školstvo vyzerať. Ďalej sa chcem opýtať, bol 
spomínaný argument, že keď zlúčime MŠ Levočské Lúky a Predmestie, dostaneme tú MŠ do 
hmotnej núdze. To znamená, deti nebudú platiť za stravu? Nebudú platiť školné? Koľko detí 
bude v hmotnej núdzi? To číslo za chvíľočku tu zaznie. Budete šokovaní, aké to je mizivé 
percento. Nesnívajme už o tom, že rómske deti sú v hmotnej núdzi. Opak je pravdou. Je to 21 
detí. A ďalej prosím zapracovať, čo to urobí v rámci rozpočtu MŠ v roku 2021. Koľko 
úväzkov sa navýši? Ani 30% z celkového počtu. Zapracujte prosím aj tieto čísla, konkrétne 
čísla a konkrétne výstupy, lebo ich máme. Počet, % ktoré sa použije na mzdové výdavky. 
Lebo keď rozdelíme 80 000 eurový rozpočet na energie, nikam sa už ďalej nepohneme. 
 
PaedDr. Mária Choborová – 1. či bolo už vydané rozhodnutie o prijatí dieťťa do MŠ? zákon 
udáva termín do 15.7.  2. pán doktor, pri všetkej úcte. Škola je živý organizmus. Môžeme 
predvídať, môžeme predpokladať. Ale nedá sa to presne vyčísliť, tak, ako si to želáte. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – zaznelo tu dnes často pozícia hlavnej kontrolórky, nejaké čísla 
spomínala pani riaditeľka Bineková, aby nám tie čísla poskytla, lebo bola tam na kontrole. 
Aby nám čísla poskytla, ak ich teda má. Za to obdobie, o ktorom sa bavíme. Vnímal som cez 
moju prácu v TV Levoča, že škôlky boli aktívnejšie, keď boli samostatné. Neviem čím to 
bolo. Ale ak máme rozhodnúť o niečom, či to je, alebo nie je dobre, tak potrebujeme údaje.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – každoročne robím kontroly škôl a školských zariadení. V roku 
2012, 2014, 2016, v tomto čase prebieha kontrola na MŠ práve na tú druhú fázu výsledku 
zlučovania MŠ do jedného subjektu. Komparácia výhod jednak po ekonomickej stránke 
a jednak zamestnanosti. Reforma ekonomická prebehla, ale reforma na úseku zamestnanosti 
nie. Sú tam rezervy aj kapacitné, aj demografické, aj naplnenosti. A sú tam anomálie, ktoré sa 
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dokážu lepšie vyfinančovať, ak je to jeden subjekt. Napr. aj také kúrenie na ZŠ Francisciho.  
Sme zriaďovateľom. Ja pravidelne chodím do škôlok. Kontrolujem veci, ktoré zo zákona 
prislúchajú kontrolovať zriaďovateľovi. Nemáme kompetenciu kontrolovať výchovno 
vzdelávací proces. Ale nemôžeme na to povedať, za zriaďovateľa, že nám na kvalite 
výchovno- vzdelávacieho procesu nezáleží. Vždy sú tu tie dva hlavné aspekty. Kvalita 
výučby, ale aj udržateľnosť. Bola som v utorok v škôlke. Nejaké výstupy mám, ale nestihla 
som to ešte spracovať. Zaujímala ma obsadenosť, počet zamestnancov, koľko detí je 
v hmotnej núdzi. Pretože pri zlučovaní je možné, aby deti mali stravu zadarmo, toto ma 
zaujímalo. Poskytnutie dotácie na školské stravovanie. Predškoláci majú tú dotáciu 1,2 
zdarma. Dotklo sa nás zvýšenie finančného pásma nákupu potravín pre 2, 3 a 4 ročné deti. 
Nákupy potravín pre tieto deti sú oveľa drahšie. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – počuli sme veľmi silné argumenty, čo sa týka našich škôl. Chcem 
poznamenať, že sme s pani doktorkou Binekovou v rodinnom vzťahu. Chcem Vás ale 
ubezpečiť vážené kolegyne a kolegovia, že nikdy to nezneužila na výhody. Ani sme neriešili 
tento problém. Chcem sa odosobniť. Pred 3 rokmi keď sme vstupovali do tohto modelu, tak 
som zahlasoval za tento model. Prikláňam sa ku kolegovi Cvoligovi, že nám tu chýbajú čísla. 
Ak tento model sa neosvedčil, tak poďme späť. Za týchto 2,5 mesiaca, čo som v izolácii som 
si dal námahu a urobil som si pár analýz a opieram sa o argumenty, ktoré sú moje. V krátkosti 
poviem. Všetkých Vás chcem upriamiť aj na jeden dôležitý aspekt, a to je aspekt, ktorý tu 
nepadol. MŠ ich finacnovanie a zabezpečovanie kvalitnej výchovy našich detí by nemalo byť 
predmetom politikárčenia. Chcem apelovať na vedenie mesta, na zriaďovateľa. Rozpočet by 
sa mal prispôsobiť potrebám detí, MŠ a nie zriaďovateľa, čiže rozpočtu. Toto je veľmi 
dôležité, lebo musíme vychádzať z potrieb našich detí. To je naša budúcnosť. Tu sa rozpráva 
o ekonomických číslach. To, čo povedala Danka. Udržateľnosť. Ale druhý aspekt, o čo nám 
ide, je kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Mám 2 otázky – na pani Jabrockú - pri 
tvorbe všeobecno-vzdelávacieho programu. Opiera sa o štátny vzdelávací program. Pri tvorbe 
si vychádzala z potrieb všetkých škôlok? Pretože každá škôlka je orientovaná na inú oblasť. 
Čo je veľmi ťažké. A druhá otázka- na vedenie mesta: aká je spolupráca zriaďovateľa 
s terajšou riaditeľkou? 
 
Mgr. Katarína Jabrocká - zástupkyňa MŠ G. Hermana – samozrejme som komunikovala so 
všetkými zástupkyňami. Každý si napísal vlastné zameranie a vlastné ciele. V tom školskom 
vzdelávacom programe stručne, každý zadefinoval svoje zamerania a svoje vlastné ciele. 
Potom sú tam kapitoly všeobecnejšie rozpracované. To, čo som spomínala, že nám umožňuje 
zákon, že sa nemusia sa rozpracovávať osnovy všeobecno-vzdelávacieho programu. Toho 
roku sme si v rámci metodického združenia si vypracovali celky.  
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – budem plne rešpektovať to, čo tu odznelo. Aj to, ako sa dnes 
rozhodne o Vašej budúcnosti. To rozhodnutie dnešné. Náklady na žiaka necelých 2100 euro. 
V roku 2016 bola vízia, že tieto náklady sú vysoké a chceli sme ich znižovať. Dnes sú pomaly 
na hodnote 3000 eur na žiaka. Som presdvedčený, že aj keď sa to vráti späť, tak náklady 
nebudú nižšie. Z pohľadu flexibility, organizácie, to bude možno lepšie. Ale z pohľadu 
úspory, rozpočtu, nie. 
 
PaedDr. Mária Choborová – aká je spolupráca s pani riaditeľkou? Maximálne korektná, 
profesionálne zameraná a metodicky nápomocná. 
 
Ing. Robert Novotný – prvá rovina je že aj keby sme sa vrátili na pôvodný model, by sme sa 
nedostali na  optimálny stav. Chcel som navrhnúť, že ak by to bolo možné, bolo by dobre, ak 



31 
 

by vznikla jedna servisná spoločnosť. Pedagogický pracovníci by sa tým pádom venovali len 
svojej činnosti. Pre učiteľky  by ostalo to učenie. Povolil by sa systém určitých výkonov. 
V zimnom období by si požičali služby od TSML. Súcitím s Vami, že nemáte čas na to, čo ste 
študovali. Mesto by mohlo veľmi jednoduchým spôsobom zriadiť takúto spoločnosť. 
Poskytovať služby stravovacie. Upratovacie. Ak tomu niečo bráni, pokúsme sa to zmeniť. Ak 
je to na úrovni VZN, jednoznačne. Ak je to na úrovni štátnej, cez outsourcingové agentúry.  
Asi by sme nadefinovali, čo by mesto pre Vás nenakupovalo, pracovné, vyučovacie pomôcky, 
to by ostalo v kompetencii Vás, ale prejsť úplne na pôvodný model, možno by sme sa o pár 
rokov k tejto téme sa znova vrátili.  
 
PaedDr. Mária Choborová – pán poslanec ak môžem, tento model fungoval. Bol zrušený 
v roku 1996. Boli školské správy. Tí, ktorí sú starší, určite poznajú. To, čo sme navrhli, už 
priniesla súčasná doba. Samospráva momentálne nemá možnosť fungovania takého modelu, 
ako ste navrhli. Presne je zákon 245, ktorý ukladá presne- koľko zamestnancov, akých 
zamestnancov, potom 596/2003 § 5 povinnosti a zodpovednosť riaditeľa MŠ. Kde mu ukladá 
práve to, že si tvorí ekonomiku. Všetky povinnosti, ktoré boli vtedy v školskej správe, prešli 
na riaditeľov škôl. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – ďakujem za slovo. Dovoľte poďakovať aj pani riaditeľke a jej 
zástupkyniam. Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež. Vrátim sa dozadu 3 roky. Tiež som sa 
pýtal, aké to bude mať dopady. Bolo mi povedané, že o 3 - 4 roky uvidíme. Nikoho nevyním. 
Nepodarilo sa to. Nenaplnilo to očakávania, ktoré sú, nič sa nedeje. Ale sme povinní 
hospodárne narábať s verejnými zdrojmi. Možno návrh nie je geniálny. Je tu jedno číslo 
o ktoré sa vieme oprieť. 80 000 eur dotácia. To už asi je ten dôvod. Dávam do pozornosti, že 
táto téma je odborná. Dám to do porovnania, to je to isté, ako keď sme riešili ŠKD. Až čas 
ukázal, že to bol geniálny ťah. Pochvaľujú si to všetci. Boli vysoko odborné debaty. Na 
Mestskej školskej rade, na komisiách. Pani zástupkyne na školskej rade povedali, že áno, sú 
za. Nikto ich netlačil. Jožko, ja si veľmi vážim, že ste do toho šli. No zistili sme, že nie. Veď 
aj v rodine skúšate. Aby sme vrátili identitu MŠ. Aby sme vrátili kompetencie MŠ. Celá tá 
reforma by mala mať za cieľ. Aby sme šetrili prostriedky. Aby sme zvýšili počty detí. Pred 
reformou, na tých školách Predmestie a Levočské Lúky, ten počet bol 50. Je predpoklad, že sa 
zvýši. Školné nie je vysoké, ale nechcú ho hradiť. Aj dve eurá je im veľa. Obdivujem, že sme 
do toho šli, skúsili sme, malo to + a malo to aj -. Ja by som poprosil, aby sme prešli 
k hlasovaniu.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – žiadnu dotáciu naviac nedostaneme. Aj keby sme sa rozkrájali, 
ten koeficient 50%, taký stav nedosiahneme. 
 
Mgr. Adriána Lesňáková  - zástupkyňa MŠ Železničný riadok – oni tam platili. Určitý 
poplatok musia platiť. Keď bolo 60% rodičov v hmotnej núdzi, tak spadli sme celá škôlka do 
hmotnej núdze, ale len čo sa týka stravy. Tí rodičia, ktorí boli v hmotnej núdzi, ich deti stravu 
neplatili. Ich deti boli oslobodené od platenia školného, ale ostatné deti platili školné. Tá 
dotácia na MŠ sa týka iba stravného. A pravda je taká, že je už iná úroveň detí, ktoré sa 
vracajú po 4-5 rokoch zo zahraničia.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga –  2926 eur je priemerný normatív. Ročne.   
 
Mgr. Adriána Lesňáková  - zástupkyňa MŠ Železničný riadok – ide o to že on keď mal 
zaplatiť vtedy za stravu 20 centov, lebo ostatné mu zaplatil štát, a teraz keď má zaplatiť 1, 56 
eura, má tri deti, krát 20 pracovných dní, je to aj pre našich rodičov dosť.  
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PaedDr. Ľubomír Repaský – a nedá sa to odpustiť? 
 
Mgr. Adriána Lesňáková  - zástupkyňa MŠ Železničný riadok – ale VZN Vy robíte.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – radšej mať dotáciu na žiaka normatív, to už potom oželiem tie 3 
eurá. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – ešte doplním poznatok z kontroly. Vieme vypočítať koľko detí 
z tejto lokality sú v zahraničí. 180 detí je v zahraničí. 20% žiakov. Práve sú to z lokality 
Tehelná a Poľná. Môžeme predpokladať, že také isté množstvo aj predškolákov je 
v zahraničný. Nevieme ani zobrať ukazovateľ pôrodnosti a detí. Je otázna vôbec efektivita 
naplnenia MŠ Predmestie a Levočské Lúky. Či tam dokopy dáme 60 detí. A tých 20 detí, to 
ste sa ma pýtali páni poslanci, to nie sú len rómske deti. 
 
PaedDr. Anna Bineková – je nejakých 10 detí na celú Levoču ktoré sú v hmotnej núdzi.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – príspevok na dotáciu v žiadnom prípade nedosiahneme. A ešte 
jeden poznatok. Deti, ktoré sa vrátili k 1.6. a mali sa zapísať. Alebo, ktoré sa zapisujú do ZŠ 
k 1.9., nemáme také deti.  
 
Anna Kravecová – je iné riadenie od zeleného stola a riadenie v praxi. Je tam, keď má dieťa 
s poruchou správania a potrebuje asistentku. Ked sa pokazí kohútik. Keď napadne sneh. Ten 
model, čo sa vracia je praktickejší. Keď aj nebudeme hľadieť na tú ekonomickú stránku, lebo 
nie všetky peniaze nám deti zadaptujú pri príprave na školu. To dieťa musí vedieť sa 
prezliecť, obuť, ísť na vychádzku a vedieť si zobrať jedlo od okienka, a nie nosiť im stravu, 
ako to bolo predtým na MŠ Francisciho a Predmestie. Keď je tam riaditeľ 3 hodiny, ale je tam 
na to, keď ho učiteľ, alebo dieťa, alebo rodič potrebuje. 
 
JUDr. Pavol Papcun - Ľubo, nerozumiem tomu, že keď sa rozdelia škôlky, aký vplyv to bude 
mať na počet detí v škôlkach, na normatív na jedného žiaka. Touto reformou, ja si nemyslím, 
že je to nie je reforma, aký to bude mať vplyv na škôlky? Ja som pripravený to podporiť, ale 
myslím si, že tie dôvody pre ktoré sa tak robí, sú skôr na strane učiteliek, ktoré sú z výkou. 
A my nemáme preukázaný opak. Tým pádom sa prikloním k ich názoru. Tie ekonomické 
dôvody prečo sa tak robí si myslím nemajú nejakú relevanciu - počet žiakov a výška 
normatívov. To sa nijak nezmení. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský - ja som hovoril o odbornosti. 
 
JUDr. Pavol Papcun - v tomto Ti dávam plne za pravdu. Že sa prikláňam k tej odbornosti. To, 
že teraz doplácame 80 000 eur, znamená, že keď sa rozdelíme,budeme platiť menej? 
 
PaedDr. Anna Bineková -  aby sme kvalitatívne boli na tom lepšie. Učiteľa zaplatiť musím. 
Skúsme pán primátor trochu navýšiť rozpočet. Sú tam zmluvy, kde máme zľavy. Sú tam 
zmluvy, napr. PZS, Osobný údaj, revízie, poistky sú v zľave, máte tri štvyri poistky v jednej, 
ako jeden subjekt, rátajte ako zriaďovateľ s trošku vyšším nákladom. Ideme na doraz.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – bol som pripravený podporiť tento návrh, ale paradoxne 
posledný argument pani riaditeľky, toho červíka neistoty vo mne nahlodal. Ten zámer 
ekonomický bol úplne najpodstatnejší. Preto dávam poslanecký návrh, presunúť tento bod 
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rokovania na júnové MZ. Aj vzhľadom na to, že nový školský rok začne 2.9.2020. Aj tak 
účinnosť je až od 1.1.2021. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – tam je veľké riziko, že navýšenie rozpočtu škôlok ešte bude. 
Z pedagogického hľadiska áno, ale ešte je tu ekonomické hľadisko. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský -  Vlado, zápis do siete škôl je zdĺhavejší proces. Neviem, či to 
treba odkladať. 
 
Mgr. Adriána Lesňáková - zástupkyňa MŠ Železničný riadok – ak si to zoberiete aj z hľadiska 
ľudského, alebo z hľadiska dieťaťa. Viete ako sú deti upäté na svoju pani učiteľku. Niektoré 
sú fakt upäté a to zle znášajú. Majú aj predškoláci problém, keď príde iná pani učiteľka.  
 
PaedDr. Mária Choborová – snáď tu treba rátať, ak by sme chceli porovnávať, je to ťažké, je 
každoročne meniaci sa koeficient nárastu cien. Menia sa energie. V tomto smere našou 
prvoradou úlohou bolo zjednodušiť prácu. Učiteľkám, pani zástupkyniam, aj pani riaditeľke. 
Na druhej strane je tu otázka nepodstatná, alebo podstatná? Čo sa dá merať finančnými 
protriedkami ako kvalita výchovy a vzdelávania? 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – čísla nebudú lepšie. Ale sme povinní vytvoriť aj dobré pracovné 
prostredie. Ale ak bude lepšia klíma, pracovné prostredie i pracovná disciplína, tak je to určite 
zmena k lepšiemu. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – pýtam sa, ak sa to o mesiac posunie, či sa niečo zmení?  
 
PaedDr. Mária Choborová –zmení sa len prvá časť. My dávame na Ministerstvo školstva 
súhlas. Lenže ten súhlas nie je podstatný. Ministerstvo rozhodne tak či tak. Ale sú tam ďalšie 
inštitúcie, ktoré majú vplyv na kvalitu a úroveň vzdelávania. A tie rozhodujú. Je tu vzácna 
zhoda, keď poslanci MZ si dokážu vypočuť argumenty a spolu zvolia vhodný model. Až na 
základe toho, mi Ministerstvo vydá stanovisko. Čím neskôr, tým je to horšie, lebo sme to 
chceli zrealizovať od 1.1.2021. Pokiaľ nie, tak sa to o rok posunie. Ministerstvo nikdy 
nerozhoduje k inému dátumu, len od 1.1. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – čo sa zmení o mesiac?  
 
JUDr. Ľubomír Murín – na záver by som poprosil pani riaditeľka Vaše stanovisko. Každá 
jedna, nech sa vyjadrí. Či nechať elokované pracoviská, alebo ideme formou samostatných 
právnych subjektov? 
 
PaedDr. Anna Bineková – prikláňam sa rozdeliť. 
 
Mgr. Adriána Lesňáková - zástupkyňa MŠ Železničný riadok – som za rozdelenie. 
 
Mgr. Katarína Jabrocká - zástupkyňa MŠ G. Hermana – nie nerozdeľovať. 
 
Mgr. Valéria Mačugová – za rozdelenie. 
 
Mgr. Lenka Košíková – aj jedno aj druhé malo svoje nevýhody.  
 
JUDr. Ľubomír Murín –  pán primátor sme pripravení na tajné hlasovanie? 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nie je dôvod na tajné hlasovanie. Nejdete nikoho 
odsudzovať. Nikoho pranierovať. Ďakujem za siahodlhú  diskusiu, vyčerpávajúcu.  
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Zmena organizácie materských škôl v meste Levoča 

Hl. za  2  proti  4 zdr  11  nehl. 0= NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: navrhujem 
presunúť tento bod rokovania na júnové MZ aj vzhľadom na to, že nový školský rok začne až 
od 2.9. a počkať na výsledné čísla kontroly hlavného kontrolóra mesta a doplniť ekonomické 
argumenty. Navyše k zmene subjektivity môže dôjsť až od 1.1.2021. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Zmena organizácie materských škôl v meste Levoča 

Hl. za  14  proti   1 zdr  2 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR Elokované  pracoviská 
Materskej školy Železničný riadok 3, Levoča,  podľa § 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov: 

Elokované pracovisko,  Francisciho 8/, Levoča,   
Elokované pracovisko, G. Haina 36, Levoča, 
Elokované pracovisko, G. Hermana 9, Levoča, 
Elokované pracovisko, Predmestie 26 Levoča, 
Elokované pracovisko, Levočské Lúky 3, Levoča.  

T: 01.01.2021        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Zmena organizácie materských škôl v meste Levoča 

Hl. za  14  proti   1 zdr  2 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR podľa § 18 ods. 6 písm. a) 
zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako samostatné právne subjekty: 

Materská škola, J. Francisciho 8, Levoča a Školská jedáleň ako súčasť materskej školy 
Materská škola, G. Haina 36, Levoča a Školská jedáleň ako súčasť materskej školy,  
Materská škola G. Hermana 9, Levoča a Školská jedáleň ako súčasť materskej školy,  
Materská škola, Predmestie 26, Levoča s Elokovaným pracoviskom, Levočské Lúky 3, 
Levoča a Školská jedáleň ako súčasť materskej školy. 

T: 01.01.2021        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 

7. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
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UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  12  proti   0 zdr  1 nehl. -1 
 
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 pre: 
 Mgr. Františku Dlouhú, rod. Lesňáková, nar. 16.02.1995, trvale bytom 053 04 

Buglovce 46, SR; 
 Tibora Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 23.11.1984, trvale bytom Pod vinicou 1539/30, 054 

01 Levoča, SR; 
 Tomáša Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 29.07.1983, trvale bytom Pod vinicou 1539/30, 

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. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  12  proti   0 zdr  1 nehl. -1 
 
MZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 18 z 15. zasadnutia MZ konaného dňa 20.02.2020, 
ktorým bol  schválený 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    pre:   
 Františku Lesňákovú, rod. Lesňáková, nar. 16.02.1995, trvale bytom Buglovce 46, SR; 
 Tibora Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 23.11.1984, trvale bytom Pod vinicou 1539/30, 054 01 

Levoča, SR; 
 Tomáša Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 29.07.1983, trvale bytom Pod vinicou 1539/30, 054 

01 Levoča, SR. 
T: 28.05.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  14  proti   0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Pri strelnici – parc. č. KN-C 2095/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 80 m2  

, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 14/2020, vyhotoveného dňa 03.03.2020, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre Dušana Valenta, rod. Valent, nar. 26.07.1942 a Valériu 
Valentovú, rod. Szentandrassyovú, nar. 19.11.1952, obaja trvale bytom Okružná 1507/7, 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: 
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- 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. 
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Predaj nehnuteľností 

Hl. za  15  proti   0 zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Fedorkin jarok – parc. č. KN-C 6659/35 – ost. pl., s výmerou 138 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-4/2020, vyhotoveného dňa 
12.02.2020, Vladimírom Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom podnikania 053 
04 Studenec 38, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Marcela Uhrína, rod. Uhrín, nar. 
15.08.1970, trvale bytom 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, 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 

vo vlastníctve žiadateľa: pozemku parc. č. KN-C 6659/34; pozemku parc.č. KN-C 6659/4 
a stavby s. č. 2090 na tomto pozemku postavenej;   

- predajom prevádzaného pozemku dôjde k čiastočnému zarovnaniu hraníc pozemkov;   
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľovi zrealizovať terénne úpravy na 

prístupovej ceste k stavbe s. č. 2090; 
-  prevádzaný pozemok mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
             Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 29 
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 nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, 
v lok. Probstnerova cesta, a to pozemku parc. č. KN-C 1492/27 – ost. pl., s výmerou 8 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-4/2020, vyhotoveného dňa 
12.02.2020 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 od pozemku parc. č. KN-C 1492/1 – ost. 
pl., pre Dr. med. Dent. Michala Cierneho, rod. Cierny, nar. 25.06.1948, trvale bytom Alte 
Landstrasse 151, Kilehberg ZH, Switzerland v podiele 4/5 a pre JUDr. Jozefa Mikloška, 
rod. Mikloško, nar. 18.04.1949, trvale bytom Škultétyho 8, Prešov, SR v podiele 1/5, za 
kúpnu cenu 15 eur/m2, 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 

vo väčšinovom spoluvlastníctve žiadateľa: pozemku parc. č. KN-C 1532; pozemku parc.č. 
KN-C 1533 a stavby s. č. 668 na tomto pozemku postavenej;   
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- predajom prevádzaného pozemku bude možné zrealizovať vybudovanie 
požiarnobezpečnostného schodiska pri objekte s. č. 668, ktoré vzhľadom na jeho 
požadované rozmery, vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, nie je možné 
umiestniť výlučne na pozemkoch vo väčšinovom spoluvlastníctve žiadateľa;   

- predajom prevádzaného pozemku a vybudovaním požiarnobezpečnostného schodiska pri 
objekte s. č. 668 sa zvýši bezpečnosť klientov aj zamestnancov n. o. Humanitár; 

-  prevádzaný pozemok mesto nevyhnutne nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 

            Mgr. Kučka 

Ján Lorko  - poprosím ešte raz obrázok. Je tam garáž?  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – celé toto je dom vo vlastníctve mesta. Spadá to do kompetencie 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Postupne celú ulicu ideme vysporiadať. Proces 
bude ďalej pokračovať.  
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  16  proti   0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Lev. Lúky k.ú. 
Levoča a to: 
-  pozemok označený novým parc. č. KN-C 3772/60 – zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 54/2019, vyhotoveného dňa 26.9.2019, 
geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 54/2019“), od pozemku parc. č. KN-C 
3772/10 – zast pl., s výmerou 810 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, v celosti za 
-  pozemok označený novým parc. č. KN-C 3772/61 – zast. pl., s výmerou 12 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade GP č. 54/2019, od pozemku parc. č. KN-C 3772/14 – zast pl., 
s výmerou 299 m2, ktorého vlastníkmi sú Miroslav Bango, rod. Bango, nar. 10.5.1968, bytom 
Levočské Lúky č. 1633/59, Levoča, v podiele 1/3-ina, Drahomíra Poláková, rod. Bangová, 
nar. 19.12.1961, bytom Levočské Lúky č. 1633/59, Levoča, v podiele 1/3-ina a Viera 
Palečková, rod. Bangová, nar. 28.5.1971, bytom Levočské Lúky č. 1633/59, Levoča, 
v podiele 1/3-ina; 
po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 3772/61 
v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321 a vlastníkom pozemku označenom novým 
parc. č. KN-C 3772/60 sa stanú Miroslav Bango, rod. Bango, nar. 10.5.1968, bytom 
Levočské Lúky č. 1633/59, Levoča, v podiele 1/3-ina, Drahomíra Poláková, rod. Bangová, 
nar. 19.12.1961, bytom Levočské Lúky č. 1633/59, Levoča, v podiele 1/3-ina a Viera 
Palečková, rod. Bangová, nar. 28.5.1971, bytom Levočské Lúky č. 1633/59, Levoča, 
v podiele 1/3-ina (ďalej len „p. Bango a spol.“), rozdiel vo výmere p. Bango a spol. doplatia 
Mestu Levoča vo výške 10 eur/m2, 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 vo vlastníctve Mesta Levoča, označený novým parc. č. KN-C 
3772/60 je zastavaný stavbou oplotenia vo vlastníctve p. Banga a spol. a pozemok vo 
vlastníctve p. Banga a spol., ktorý je označený novým parc. č. KN-C 3772/61 je zastavaný 
stavbou miestnej komunikácie vo vlastníctve  Mesta Levoča. 
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 

            Mgr. Kučka 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – reálne táto cesta, ktorá je tu zakreslená, využívaná len 
smerom ku k čerpacej stanici. Táto pôvodná bola vybudovaná ešte za bývalého rožimu, je to 
pôvodné zázemie, servisné stredisko, pre budovanie cesty 1/18. Ak by ste to dnes schválili, je 
možné, že nebude pán Ledecký súhlasiť ani s touto zámenou. Ja som to považoval zo strany 
mesta za korektné. Tým, že môže pán Ledecký stavať, lebo jeho stavba zasahuje aj do nášho 
pozemku v tejto lokalite. 
 
Radoslav Kellner – Martin, s touto variantou ste ho kontaktovali? Lebo podľa mňa to by bolo 
to, čo by potrebovalo mesto. Mali by sme ho tlačiť k tomu. On potrebuje ten pozemok. 
Zbytočne si tu vytvárame veľa problémov, ktoré by sme museli riešiť, ak by sme pristúpili na 
ním navrhovaný postup.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je niekoľko možností. Máme to už asi tretí krát na stole. 
Toto je návrh mesta, aby sme sa dostali  k tomuto pozemku. Ja chce, potom s Ing. Babejom 
vysporiadať aj tento úsek. A s pánom doktorom Rektorom vysporiadať aj tento pozemok. 
Mesto sa stane vlastníkom cesty a vie tým pádom zabezpečiť prístup ostatným vlastníkom 
k ich pozemku aj do budúcna.  
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – koľko je tam vlastníkov pozemkov? Čo potrebujú prístup 
ku kapustniciam? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – to sú desiatky ľudí. SPF.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –. Keď sa pozriete, je to celé iba rozoraná cesta. Je preoraný. 
Vôbec sa fyzicky nevyužíva. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – my sme mu navrhli aj doplatok. Ale on vôbec nechce peniaze 
od nás. Vytvoril si tu také esíčko. Celé to má byť na násypoch a tu bude rampa. V tejto časti 
má náš pozemok preťať prístupová komunikácia. Na každom bode nášho pozemku má byť 
nejaká inžinierska sieť. 
 
JUDr. Pavol Papcun – tá cesta je tam dobre takticky zakreslená. Do budúcna. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – problém je v tom, že teraz je ten prístup vyslovene iba právny. 
Ale ak mu to predáme, v budúcnosti nebude prístup možný ani technicky. Stavebné povolenie 
zatiaľ vydané nemá. Práve kvôli tomuto. Kým sa nejakým spôsobom nevymenia pozemky. 
 
MUDr. Pavol Sčurka - bolo by jednoduchšie vstúpiť do jednania. A až potom to predložiť. 
Lebo teraz odrežeme ostatných od prístupu k pozemku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – povedzme si otázku, keď odmietne druhý krát? 
 
Radoslav Kellner – on to potrebuje, nie my. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – myslím, že nateraz to môžeme zobrať späť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je všeobecný súhlas? áno? tak dávam hlasovať, aby sme 
tento bod presúnuli na ďalšie MZ. 
 
Ján Lorko – ja by som ten signál vyslal, nie že nemáme záujem, ale že chceme rokovať. 



39 
 

UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnuteľností 

Hl. za  14  proti   0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje presunutie bodu č. 6 nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností na 
júnové rokovanie MZ. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 923, 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 PODKOVE č. 
923/5“ so sídlom: Pri podkove 923/5, 054 01 Levoča, IČO: 42027608. 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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 925, 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 PODKOVE“ 
so sídlom: Pri podkove 925/4, 054 01 Levoča, IČO: 37871170. 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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 650, 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 ulica“ so 
sídlom: Bottova 12, 054 01 Levoča, IČO: 37790927. Nájomné určené v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude 
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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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 1347, 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 
„JÁNA BOTTU“ so sídlom: Bottova 16, 054 01 Levoča, IČO: 37883739. 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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  proti   zdr    nehl.  
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku - časti verejného 
priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1375, 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 
„Probstnerova cesta 3“ so sídlom: Probstnerova cesta 3, 054 01 Levoča, IČO: 37938142. 
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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 1223, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu 
stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „NA 
RIADKU“ so sídlom: Železničný riadok 11, 054 01 Levoča, IČO: 37874764. 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 
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uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne 
spojenú s bytovým domom. 
T: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 1107, 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 5,6,7“ so sídlom: Rozvoj 1107/7, 054 01 Levoča, IČO: 37936212. 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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  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. 1144, 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 
„Železničný riadok 10“ so sídlom: Železničný riadok 10, 054 01 Levoča, IČO: 37936999. 
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: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Nájom nehnuteľností 

Hl. za  14  proti  0 zdr   0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom častí pozemkov parc. č KN-C 
611/1 – zast. pl. a nádv., KN-C 626/1 – záhrada a KN-C 627 – zast. pl. a nádv. spolu 
vo výmere 110 m2 v lok. Bottovej ulice, k. ú. Levoča, pre Jaroslava Ružbackého, rod. 
Ružbacký, nar. 03.01.1990, trvale bytom ul. Bottova 656/20, Levoča, SR, na dobu neurčitú za 
nájomné vo výške 0,24 eur/m2/mesiac, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v tom, že: 

- prenajímateľ predmet nájmu v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh; 
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- predmet nájmu ako súčasť verejného priestranstva je v zanedbanom stave, je zaburinený 
a z časti znečistený odpadom; 

nájomca má zámer na predmete nájmu vytvoriť parkovacie miesta pre motorové vozidlá, čím 
sa výrazne obmedzí státie motorových vozidiel na tomto úseku miestnej komunikácie na 
Bottovej ulici. 
T: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
JUDr. Ľubomír Murín – firma dodávateľa tepla na ZŠ Francisciho. Dajú nám nejakú zľavu, 
keď im to dáme bezodplatne? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – mestská rada odporučila 15 eur za m2.  
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta –Zriadenie vecného bremena 

Hl. za  15  proti  0 zdr  1 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súvislosti s umiestnením líniovej stavby pod názvom „Prepojenie 
teplovodných potrubných rozvodov kotolní Západ 1 a Západ 2, Levoča“  uzavretie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, ako budúcim povinným z vecného bremena a spol. 
STEFE THS, s. r. o., Okružná č. 42/9, Revúca, IČO: 36 045 403, ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni líniovú stavbu pod názvom „Prepojenie 

teplovodných potrubných rozvodov kotolní Západ 1 a Západ 2, Levoča“ (ďalej len 
„stavba“), na vlastné náklady na časti pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. vo 
vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúceho sa v lok. ul. J. Francisciho k. ú. Levoča, 
v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné konanie, ktorú vypracoval Ing. Peter 
Lipták, autorizovaný stavebný inžinier (ďalej len „PD stavby“); 

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

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok parc. č. KN-C 
2888/1 – zast. pl. vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúci sa v lok. ul. J. Fracisciho 
v k.ú. Levoča, ktorý je zapísaný  na liste vlastníctva č. 1  (ďalej len „zaťažený pozemok“); 

d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:      
- trpieť na zaťaženom pozemku umiestnenie líniovej stavby pod názvom „Prepojenie 

teplovodných potrubných rozvodov kotolní Západ 1 a Západ 2, Levoča“ v súlade s PD 
stavby; 

-  trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažený pozemok, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavby; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv z vecného bremena  podľa  zmluvy; 

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

f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
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vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 
pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena.  
T: 31.12.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
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 01.09.2020:  

 inv. č. 2/827/252_A – Zvyšovanie energetickej účinnosti – NMP 48 (ZUŠ), na pozemku 
parc. č. KNC 33, súp. č. 48, v obstarávacej cene 193 024,62 eur, oprávky 2 821 eur, 
v zostatkovej cene 190 203,62 eur; 

do správy Základnej umeleckej škole, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča, 
so sídlom Námestie Majstra Pavla 48, 054 01  Levoča, IČO: 37 873 857. 
T: 30.09.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ako znela investičná zmluva, nájom pozemkov a to všetko, okolo 
troch hál a čo my máme z toho. Na mestských pozemkoch stoja haly Helske. A ďalej čo 
s tým? Prenajať to nemôžeme potom. A haly sú Helske. Prídu voľby, kandidáti na primátora 
si robia kampaň, že aspoň nejaké pracovné miesta sa vytvárjú a nejako z toho nič nevzniká. 
Pýtam sa, čo máme z toho. Nájom platia/ neplatia? Dva roky sme tú zavádzaní. Nepoznáme 
problematiku tejto spoločnosti. Genézu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – konateľ tejto spoločnosti sa tohto roku ešte neozval. Ale 
prišiel nám list že k 1.4.2020 pozastavujú investičnú činnosť, z titulu korona krízy. Sú nám 
ale povinní zaplatiť nájomné. Plus náklady spojené s užívaním tohoto priestoru. Máme 
v zmysle zmluvy nejakú zábezpeku. Žiadosť, ktorá bola adresovaná na Majetkové oddelenie 
MsÚ, nebola podpísaná konateľom, len nejakou pracovníčkou. Znela asi tak: Chceme splátky 
na 10 mesiacov nájomného. Z titulu korona krízy. A chcem splátky aj na energie. Teoreticky 
na nájom by sme im mohli dať splátkový kalendár, ale na energie nie. S týmto sme 
nesúhlasili. A zatiaľ sa nikto neozval. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – zábezpeka predstavuje koľko? 48 000 eur. Ale taký Váš názor: 
Nevydarená akcia, alebo čo s nimi? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – určite ste si všimli, že v Českej republike emitovali 
dlhopisy za 2 miliardy českých korún. Či to bolo úspešné, je druhá vec. Na drujej strane na 
Mestskej rade padol aj taký návrh, či by sme ako mesto nemohli namiesto nájmu emitovať aj 
my dlhopisy. Že by sme si tak pomohli preklenúť tú situáciu krízy. To teraz trošku na srandu 
som to otočil. Budeme musieť napísať konateľovi tejto spoločnosti, že čo ďalej s tou 
investíciou. Lebo za chvíľu nám vyprší záloha na účte. Preto aj ten návrh 
majetkovej komisie,, aby sme urýchlene začali s krokmi, ktoré budú viesť k zabezpečeniu 
tých budov na našich pozekoch. Aj keď neviem, či to vôbec bude možné, lebo vlastníkom je 
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niekto iný. Aj keď pozeral som sa a na katastri stále je vlastníkom Helske s. r. o. S tým IČO 
spoločnosť, ktorá má podpísanú zmluvu s mestom. 
 
Ing. Robert Novotný – máme s nimi uzavretú zmluvu, že platia nájom ročne vopred? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – áno. K 15.1.  
 
Ing. Robert Novotný – ja nevidím ani spôsob, ako od nich dostať to nájomné.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – napísali sme im, že o nájme sa vieme baviť, ale o energiách 
nie. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký - čo sa týka energií oni sú odoberateľ. Ešte si u nich uplatňujeme 
12 000 eur, za poškodenie čerpadla čističky, kde vypustili priemyselnú vodu z nejakej linky, 
ktorá tie čerpadlá úplne zabila a bolo ich treba komplet vymeniť. Čiastočne si prenajímali aj 
administratívny priestor. Ale to vidno, tam ubúda áut, tam už pomaly nikto nie je. To nájomné 
nabieha hlavne v kanceláriách. Budeme trvať na tom, že to musia uhradiť. Neviem, ako sa ich 
dotkne to opatrenie vlády.  
 
Anna Kravecová – čo sa týka zamestnancov, počula som, že všetkých prepustili. Čo s halami, 
keď konečne príde solídny investor. Zdôrazňujem solídny. Nebudú vadiť ďalšiemu 
investorovi? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tie haly už tam sú. Sú pevne spojené so zemou. 
 
Anna Kravecová – veď to hovorím, či sme sa nepomýlili, keď teraz príde niekto iný a bude 
chcieť niečo iné? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môže sa stať. Len to je na dlhé lakte. Nechcem sa miešať do 
právnych vecí. Oni sú na ťahu, sú to ich haly na našich pozemkoch. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja by som rád zdôraznil, čo sa týka zábezpeky, je to ročné nájomné, 
ktoré je splatné jednorázovo. Je už po lehote splatnosti. Tak mi už si môžeme jednorázovo 
započítať celú sumu nájomného oproti zábezpeke, ktorú máme na účte. Ak to rozdelíme na 12 
mesačných splátok, tak tým pádom splatným sa stane len nájomné do 5. mesiaca. 
A nebudeme môcť čerpať tú zábezpeku za zvyšných 7 mesiacov. Myslím si, že je to 
nevýhodné pre mesto a aj za majetkovú komisiu hovorím, že nesúhlasíme. Skôr majetková 
komisia odporučila, aby sme využili zábezpeku na zabezpečenie peňažných pohľadávok. Je 
tam podľa mojich vedomostí splatná daň. Využili exekučné záložné právo na zabezpečenie 
daňových pohľadávok. Čo sa týka hál, bohužiaľ, je to riziko investície. A je to riziko pri 
každej jednej investícii. A to riziko je, že tie pozemky pod halou sa nemôžu predať. Ale musia 
sa len prenajať. Čiže každý, kto tam po nich príde, musí stavať len na prenajatých 
pozemkoch. A to riziko, že ostanú cudzie haly na našich pozemkoch tam stále je. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán doktor vysvetlil zhruba prečo je dôvod nepristúpiť 
k mesačnej platbe, ale ročnej. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – v tom prípade keď odpočítame zo zábezpeky 40 tisíc euro, ja som 
naklonený tým splátkam, skúsme im to schváliť, možno nám mesačne začne chodiť nájom 
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a zábezpeka ostane na ďalšie budúce mesiace, roky. A ak by neplatili ani mesačne, tak potom 
by sme siahli na zábezpeku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ak si dobre pamätám, tak zákon o správe daní hovorí o tom, 
že keď povolíte úľavu, a splátky sú určitou formou úľavy, čo i len prvá splátka nebude 
zaplatená včas, tak celá zábezpeka padá. Nám už naskočili aj nedoplatky daňové. Pri ceste je 
hala č. 1, potom 2 a 3 a nie som si istý, či bola za ne zaplatená daň. A tá už mala byť 
zaplatené. Jedna vec je nájomné, druhá vec je daň a tretia vec je náklad spojený so službami. 
 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Dodatok k Nájomnej zmluve č. 
23059/2017/OM/249 zo dňa 12.7.2017 

Hl. za  2  proti  8 zdr  6 nehl. 0= NESCHVÁLENÉ 
 
MZ neschvaľuje uzatvorenie Dodatku k Nájomnej zmluve č. 23059/2017/OM/249 zo dňa 
12.7.2017, predmetom ktorého je zmena fakturácie a splatnosti nájomného za prenájom 
pozemkov v Hnedej priemyselnej zóne Levoča z ročnej na mesačnú fakturáciu. 
T: 30.06.2020        Z: Mgr. Drahomirecký 
              Mgr. Kučka 
 
 

8. Informácia o IBV Krupný jarok 
 
Miroslav Čurilla – epidémia situáciu trošku ovplyvnila, ale teraz máme takú situáciu, 
projektová dokumentácia už je pred odovzdaním, nasleduje geometrické zameranie, vytýčenie 
pozemkov, a následne podľa dohody by mala nastúpiť už vodárenská spoločnosť na realizáciu 
vodovodného a kanalizačného systému. Jednáme už s VSD, že súčasne s tým, by mala byť 
realizovaná výstavba sietí. Niekedy koncom leta, že sme mohli pristúpiť k predaju pozemkov. 
Máme vytvorenú aj rezervu na komunikáciu a chodník. Z výnosu z predaja by sme chceli 
dovybaviť infraštruktúru. A splatiť istinu úveru. Predaj musí byť formou OVS. Právne 
oddelenie zisťuje predaj prostredníctvom elektronickej aukcie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – chceme, aby budúci stavebníci mali aspoň vodu, elektrinu, 
kanalizačnú prípojku na pozemku, inak sa nepohnú. Keď chceme predávať, aby aspoň toto 
tam už bolo. Voda, kanál a elektrika. 
 
Anna Kravecová – počet pozemkov 38. 
 
Ing. Lenka Petrášová – čakáme na projektovú dokumentáciu, ktorá by mala prísť na mesto 
a potom rozbehneme proces stavebného konania. 
 
Ján Lorko – budú sa predávať pozemky ešte predtým než bude dokončená infraštruktúra? 
 
Miroslav Čurilla – dokončená áno.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – s elektrárňami dohodnem stretnutie teraz v júni. Tam treba 
fyzicky ísť. Ak nebudem mať v ruke dokumentáciu, nebudú vedieť že kam. Na druhej strane 
aj vodárne vedia o tejto akcii, ale tiež čakajú na dokumenty. 
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Miroslav Čurilla – najpravdpodobnejšie to bude OVS, alebo formou dražby.  
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – predpokladaný časový horizont? 
 
Miroslav Čurilla – začiatkom jesene.  
 
Ján Lorko – predpokladaná začínajúca cena pri tej dražbe? V jeseni budeme vedieť cenu? 
 
Miroslav Čurilla – naša cena bude taká, aby nám pokryla náklady a úver. Robíme to všetko 
z dôvodu takého, aby sme cenu pre konečného užívateľa, mladé rodiny, ktoré sa chcú tu 
stabilizovať bola nižšia oproti developerským cenám. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nepotrebujeme na m2 mať zisk, ale potom keď tam ľudia 
domy postavia, budú nám v zmysle miestnych daní a poplatkov platiť dane. Milí kolegovia, 
tiež treba zvážiť, ako sme pri bytoch hovorili, aby mohli aj ľudia mimo Levoče súťažiť. Aby 
žiadatelia nemuseli byť len občania s trvalým pobytom v meste Levoča.  
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – tiež obmedziť množstvo pozemkov, ktoré môže kúpiť jeden 
uchádzač. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno, aj o tom treba rozmýšľať. Alebo ako si vymôcť, aby do 
pol roka od kúpy bolo vydané stavebné povolenie. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – otázka krátka na IBV Plantáže? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – podľa mojich info to teraz celé stojí. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – v auguste uplynie lehota na splatenie toho zvyšku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pri rozpočte mesta ste si možno všimli, že aj keby mesto 
teraz získalo nejaké príjmy z predaja majetku, bolo by lepšie, ak by sme ich zakomponovali 
buď na krytie investičných nákladov, alebo investičných akcií, alebo ich nechať na rezervnom 
fonde. Je to suma 554 000 eur aj nejaké drobné. 
 
Mgr. Michal Kašper – nedala by sa zriadiť nejaká komisia, ktorá by vyberala záujemcov? 
 
Miroslav Čurilla – každý predaj prejde komisioiu, všetko skončí na MZ. Nám už chodia 
žiadosti o kúpu pozemkov, čo je pre nás dobre. Vieme záujem. Vieme, že konkrétnych 
záujemcov. U nich vieme, že chcú začať výstavbou. 
 
JUDr. Pavol Papcun – neviem presne aká komisia by sa mala zriadiť. Tam nás zákon nepustí- 
buď OVS, alebo dražbou. Cena môže lákať špekulantov, ale aj realitky. Plantáže majú vydané 
stavebné povolenia 4, ale 3 sú s odvolaním. Stoja kvôli odvolaniu.  
 
Miroslav Čurilla – tam je problém so susedným vlastníkom.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja si dokonca myslím, že aj pri tej vstupnej cene, aj keby 
sme šli do dražby, bude musieť byť nejaký primeraný zisk.  
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JUDr. Pavol Papcun – aby sme nemali nízku vyvolávaciu cenu. Čo je náš cieľ. Ale aby to 
neskúpili tí, čo to predajú s väčším ziskom. 
 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Informácia o IBV Krupný jarok 

Hl. za  14  proti  0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o IBV Krupný jarok. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

9. Výstavba 2 nájomných bytových domov v Levoči 
a v súvisiacej technickej infraštruktúry- doplnenie uznesenia  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila.  
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči a súvisiacej technickej 
infraštruktúry – doplnenie uznesenia 

Hl. za  16  proti  0 zdr   0 nehl.  0 
 
MZ schvaľuje záväzok mesta Levoča zriadiť záložné právo na pozemky zastavané bytovými 
domami obstaranými v rámci stavby „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“ 
odčlenených geometrickým plánom od pozemku parcela č. KN 3056/16 v k. ú. Levoča 
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na zabezpečenie záväzkov zo zmluvy o úvere na 
obstaranie nájomných bytov výstavbou. 
T: 29. 05. 2020        Z: Ing.  Petrášová 
          Mgr. Kučka 
 
 

10. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MZ. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – my sme sa tejto komisii už viac krát venovali. Na 
ustanovujúcom MZ dňa 18.12. 2018 bola zriadená 3 členná komisia. Predsedníčkou Mgr. 
Andrea Čajová. Ďalej boli zvolení dvaja členovia – JUDr. Murín za nezávislých a Anna 
Kravecová za SNS. 14.2.2019 sa rozšíril počet z 3 na 5. Boli navrhnutí MUDr. Suráková 
a PaedDr. Repaský. Oni sa 25.4.2019 toho vzdali. Čiže v súčasnosti máme síce schválenú 5 
člennú komisiu, ale máme len dvoch členov v tejto komisii. A k dnešnému dňu je to pani 
Kravecová a pán Ogurčák. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – na doplnenie, my sme sa nevzdali svojvoľne, ale zo zákona, tam 
bol nejaký legislatívny problém. 
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JUDr. Pavol Papcun – my sme aj upravovali počet členov na 4. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – hľadal som to, ale poviem Vám pravdu, že ja som to 
nenašiel v uzneseniach. Mne to vychádza tak, že máme 5 člennú komisiu. Ale aby sme z toho 
nevyrobili kompletný miš-maš, teraz máme dvoch členov. Pán Ogurčák za Nezávislých a pani 
Kravecová za SNS. Ja by som dal návrh, aby sme sa vrátili naspäť ku 3 člennej komisii. Aby 
poslanecký klub navrhol tam jedného člena a tým pádom máme tam troch členov. Tým by 
bola komisia uznášania schopná. Sú podané majetkové priznania. Ale musia sa dohodnúť ešte 
na predsedovi. Preto som si zobral aj chronológiu. Pán Lorko, ideš do komisie? 
 
Ján Lorko – ďakujem pekne neprosím si. Nech ide pani doktorka Suráková. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – člen nemusí byť priamo členom politickej strany, ale 
kandidoval za kolaíciu 3 strán. Aj z tejto koalície to nemusí byť zákonite člen politickej 
strany. Toľko na vysvetlenie. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – pán primátor to už je hanba. Sa berie stav po voľbách. Tak ako si 
hovoril. 18.12. sa schválila 3 členná komisia. Komisia má byť obrazom politických zoskupení 
po voľbách. Ja viem prečo Lacko Ogurčák potreboval prezentovať nezávislosť. Mal na tom 
osobný záujem. Pretože bola voľba riaditeľa SpGš. Ja teraz hovorím, že pán Lacko Ogurčák 
tam nemá čo robiť za Nezávislých. Keď má byť v komisii, nech je tam je za kolaíciu KDH, 
OKS, Spolu a pod. A nech tam má tá strana aj 5 poslancov. Môj osobný názor je jeden za 
nezávislých, jeden za kolaíciu a tretia členka je zástupkyňa opozície. 
 
Ján Lorko – pani doktora Suráková je uzrozumená s tým. Súhlasí. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  môžeme ju nechať 5 člennú, tak ako ju máme teraz 
schválenú a dovoľme tam teraz troch. Musíte si uvedomiť jednu vec. Táto komisia nezasadá 
často. Ale zo zákona musí byť. Máte návrh nejaký? Je tu návrh pani doktorka Suráková. 
Kramarčík. Sčurka. Adamkovič. Jediná zmena od 1.1. je tá, že primátori a starostovia dávajú 
svoje majetkové priznanie priamo výboru a poslanci tu komisii.  
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – môžem sa opýtať ešte koalície, kde som sa vzdal členstva, či súhlasí 
s tým? Lebo to sú vážne veci. 
 
JUDr. Pavol Papcun – súhlasíme.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  vieme sa dohodnúť tak, že do júnového MZ sa pripravia 
mená? 
 
Ján Lorko – jasné. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  lebo majetkové priznania ležia u vedúcej organizačného 
oddelenia a nemôže s nimi hnúť. Ja navrhujem aj 5 keď tam budú. Poprosím aspoň to, že 
beriete na vedomie, že treba nám doriešiť zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta. Ten návrh ani nebudeme prerokovávať. To znamená, že 
ho sťahujeme. Ale musíme zobrať na vedomie vzdanie sa pani Kolečanyiovej. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – poprosil by som podľa §8 rokovacieho poriadku požiadať o spojenie 
dvoch 5 minútových diskusných príspevkov. Lebo neviem, či by som za 5 minút to stihol 
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vyčerpať. Ak dovolíte pán primátor. To posledné MZ. Ak tu pani doktorka s odbornými 
znalosťami na rehabilitáciu ide poučovať a moralizovať a čítať paragrafy, tak to potom takto 
vyzerá, že celá komisia je paralyzovaná. To, že potom pán kolega Adamkovič urobí zostrih 
reportáže a doktor Murín porušil právo. Tak to odznelo v médiách. Ešte raz. Ja, podľa môjho 
názoru a som o tom presvedčený s tým, že keď som si odfotil niekoho majetkové priznanie, 
som zákon neporušil. A akonáhle by sa jednalo o porušenie tak vážneho ústavného zákona, 
tak z toho by mi mali plynúť perzekúcie. Strata platu. Strata mandátu. Ak by som porušil 
zákon na ochranu osobných údajov, tak by mi plynula sankcia z Úradu pre ochranu osobných 
údajov. Sankcia bola vyvodená asi taká, že 11 poslancov ma z tejto komisie odvolalo. Len 
bohužiaľ, v Levoči sa za posledných 15 rokov prijal taký úzus, že ortiele sa vyvodzujú v MZ. 
Nakoľko MZ je orgán s absolútnou hmotnoprávnou i procesnoprávnou exempciou. Čiže 
žiadny poslanec pri kolektívnom hlasovaní a rozhodovaní, nemôže byť nejakým spôsobom 
postihnutý. Preto ja pýtam a žiadam Vás do budúcna, pri takýchto debatách, načo máme 
právnikov mesta? Sú platení z mestského rozpočtu. Nech oni urobia právnu analýzu, či ten 
ktorý poslanec porušil zákon. A nech sa pod to konkrétny právnik podpíše. Ja som si to 
s odstupom času pozeral. Právnička mesta sa tu smeje, hrá s vlasmi. Alebo máme na to 
Hlavnú kontrolórku. Tiež vyštudovaná právnička. Som chodil s Dankou tiež na Právnickú 
fakultu. Stretával som ju. Tiež prípadne ona nech skonštatuje, či dôjde k porušeniu práva tým 
ktorým poslancom. A nie, že by MZ tu deklarovalo, alebo vyhodnocovalo nejaké porušovanie 
zákonov. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa ma veľmi dotklo, ale bohužiaľ som na to vôbec 
nebol pripravený. Zápisnica tej komisie. Tá zápisnica bola hotová v decembri. Lebo tak to 
v komisiách funguje, že človek, ako člen komisie príde na nejakú komisiu a tam pán garant  
má už pripravenú vopred zápisnicu. Tú zápisnicu my sme podpisovali v decembri. Tu pani 
doktorka Dzurňáková povie, že „prepáčte, ale nebolo to predmetom v programe MZ, lebo 
včera večer odoslaná tá zápisnica. Dva mesiace tá zápisnica už bola napísaná. Bol to 
pripravený scenár pán primátor. Ktorý bohužiaľ nevyšiel. Pri tom MZ, pri tom archíve, ktorý 
je na internete, nie je ani videozáznam, ale iba audiozáznam. Zo strany pána Adamkoviča. 
A teraz, keby som mal hovoriť o tej skúške charakterov, aj keď tu nie sú, asi šípia, že sa tu ide 
moralizovať. Pán doktor Cvoliga a pani doktorka Dzurňáková. V roku 2017 septembri, som tu 
sedel ako občiansky aktivista. Som tu sedel a som poukazoval na úplne netransparentné OVS. 
Vtedy som ešte nemal právo zasiahnuť do debaty. Prejednávali sa majetkové veci. V tej dobe 
sa vykupovali pozemky pod cykloturistickým chodníkom. Som žasol, čo sa tu deje. Debata 
nič, návrh uznesenia. A prebiehalo to asi takto, nie ako Pali Papcun mi povedal, že som stratil 
podporu 19 poslancov. Ja som stratil podporu 11 poslancov. Ale ja nanovo sa budem 
uchdádzať o podporu poslancov, ale opakovane nestojím o podporu doktora Cvoligu a 
doktorky Dzurňákovej. Zdôvodním to teraz. V septembri 2017 sa vykupovali pozemky pod 
cykloturistickým chodníkom. Mená. Pán Tibor Lesňák, pani Bobková, Miklošová, 
Mlynarčíková, Jozef a Peter Mlynarčík, od nich mesto vykupovalo pozemky približne za 2, 
resp. 5 eur. Potom prišla na rad doktorka Dzurňáková. Odôvodnenie: ona nesúhlasí 
s vykúpením pozemkov. Ale navrhovala zámenu pozemkov. Prosím pekne vážení kolegovia, 
ale o tejto skutočnosti ste asi nevedeli. Ale neviem akým zázrakom ja som stratil dôveru, ona 
dôveru získala. U Vás aj čo sa týka funkcie členky dozornej rady Nemocnice, nerád 
rozprávam o nás bez nás, ale asi vedela o čom bude debata, lebo tých zákulisných káv sa tu 
asi vypilo hodne. Čo sa týka tohto pozemku. Situácia nastala taká, že mesto zamenilo 
pozemky s  doktorkou Dzurňákovou. 740 m2 zamenila doktorka Dzurňáková s mestom za 
832 m2. Zámena. To bola tá lukratívnejšia časť. Slnečná úboč. Oproti cez cestu má pán 
primátor Vaša sestra pozemky. Vedľa Janka Suráková, ďalej pán Vira. To boli všetko také 
zvučné mená v Levoči. MZ bez akejkoľvek diskusie ako príklad hodný osobitného zreteľa, 
tento pozemok prosím pekne zamenilo a osobitný zreteľ spočíval v tom, že vlastníčka 
pozemku nesúhlasí s predajom. Viacerí ľudia pred tým museli predať pozemky. Jeden dostal 
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1000 eur od mesta, druhý 333 eur. Ale osobitný zreteľ spočíval v tom, že ona s tým 
nesúhlasila. A ešte dostala od mesta niečo navyše. Doplatila nejakých 1840 euro a prišla 
k veľmi lukratívnemu pozemku, pri novej asfaltke, vo výške 832 m 2. Kde Arprog už po 
dobudovaní cykloturistického chodníka navýšil kúpno predajnú cenu pozemkov na 100 euro 
za m2. Čiže ona za trhovú hodnotu, za akú Arprog teraz predáva pozemky, prišla za 1800 
euro vážení kolegovia, ku pozemku za 83 200 euro. Ja nie som charakter, ona ma obvinila tak, 
keď som tu sedel a ona je charakterná. Ja som sedel tam, ona tu nebola a Pali Ty, ako právnik 
mesta si tu sedel a bol si tichučko. No ja keby som tu bol v tej chvíli, ja sa tu postavím a buď 
ideme všetkým vlastníkom zamieňať pozemky na doline, alebo nikomu. Nesúhlasil by som 
s tým. Osobitný zreteľ v tom, že ona nesúhlasí? Ale to by som asi nemohol ja poskytovať 
právne služby mestu. Asi nie, keby som takto nahlas to hovoril. Ďalšia vec. To nie sú žiadni 
noví ľudia. Pani doktorka Dzurňáková bola členkou predstavenstva VsNP, navrhoval by som 
potom aj pán Čurilla, Vy ako člen predstavenstva, aj člen dozornej rady, premenovať ten 
názov firmy, Polikliniku tu už  nemáme a Sedria je prázdna. V 16.12.2008 do 7.9.2011 členka 
predstavenstva. S týmto človekom už máme skúsenosti. V nemocnici. A v tom období Levoča 
prišla o pôrodnicu. Bola zrušená. Vy ako staršia generácia už máte deti odrastené. A my? Ja? 
S jedným do Popradu, s druhým do Spišskej Novej Vsi, do Krompách a kade tade. Ale viete, 
ako hrdý otec, pevne verím, že niektoré z detí to dotiahne na VŠ štúdium. Ide na tú promóciu 
a tam nepovie, že odkiaľ je. Váš syn, alebo dcéra. Ale kde sa narodil. To asi toľko by som 
k pani doktorke Dzurňákovej. A čo sa týka PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, ktorý tu ide 
o nejakom charaktere rozprávať. Pán doktor po nástupe do úradu VÚC sa stal konateľom 
futbalu Tatran Arena Prešov. Akonáhle sa tam dostal, bol vymenovaný za konateľa. 29.9. 
2018, o tom som nevedel, ja som ho nikdy nevidel hrať futbal, že či tiež teda je odborník na 
futbal, ihneď po nástupe podpísal takúto Zmluvu o poskytovaní právnych služieb kamarátovi 
Paľovi Papcunovi. Vo výške 17 000 euro za rok. Do konca roka 2020. Na 2,5 roka. V Prešove 
je taká pán primátor situácia, vedenie Prešova tam urobilo taký stav, čo sa týka športu, majú 
rozbitý zimný štadión, futbalový štadión, deti nemajú kde športovať. Ale šarišania viete, oni 
sú trochu taká iná mentalita, už boli tri krát protestovať na MZ. Ale toto sú tí charakterní 
ľudia, ktorí majú podporu kolegov poslancov a ja nemám charakter. Lebo som si dovolil 
odfotiť niekoho stránku, ale fakt ten úmysel nebol to nejakým spôsobom ďalej zverejňovať, 
alebo šíriť. Bolo to pre moju internú potrebu. A práveže som skôr chcel obhájiť, že sa 
nejakým spôsobom nejedná o nejaké akcie Agel. Ale proste takto to vyznelo. Ja som mal 
sčasti tú možnosť nejakým spôsobom sa obhájiť. Neviem pán Čurilla, ako šéfredaktor do LIM 
by ste mi nedovolil zverejniť mi článok, možnosť vyjadriť sa k tomu. Lebo verejnosť ma 
vnímala- Ty ešte si v MZ? Ja už proste som bol vylúčený. Lebo pán Adamkovič urobil 
reportáž, že doktor Murín porušil právo. Porušil zákon. Asi taká situácia k tomu všetkému. 
Ale to sú už ľudia, ktorí už máme s nimi skúsenosti. To sú ľudia, ktorí dohadzujú kšefty kade 
tade svojím kamarátom. Ale ja nie som charakter. Pán primátor ja, od kedy som skončil VŠ. 
Ako 25 ročný. Za osem rokov pôsobenia, môjho života v Levoči, som do mestského rozpočtu 
som priniesol 350 000 eur. Za kúpu mačky vo vreci. Starej búdy s právnou vadou vo výške 50 
000 eur. Ale viete čo je charakter? Nesúdim sa s mestom o tie peniaze. Lebo mesto nemá 
peniaze. Mali sme tu v minulosti takých právnikov, ktorí nemali problém sa súdiť s mestom. 
Toto je charakter. Pán primátor na budove je mestská kamera, nech je, zadarmo im ju dám. 
Ináč 250 euro taký paušálik by mohol byť, nie? Jediné na tom mi vadí, že Mestskí policajti 
nezákonne vyberajú pokuty od šoférov, ktorí sa otáčajú v križovatke. Lebo tam sa môžu 
otáčať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to treba dať do interpelácií. 
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JUDr. Ľubomír Murín – ešte raz hovorím. Ja si vyprosím. Vyzývam hocikoho. Ale ešte raz, ja 
takýmto ľuďom, pani doktorke Dzurňákovej by som odporučil, nech sa do budúcna 
nekonfrontuje so mnou, ale s ostatnými. A nech si dá otázku, kto koľko prispel do Mestského 
rozpočtu? A kto koľko odniesol z Mestského rozpočtu. Pani doktorka Dzurňáková prišla ku 
pozemku za 0,50 eur za meter štvorcový. Vančovci do žiadosti o kúpu pozemku 10 bodov 
napísali, ako osobitný zreteľ. Ale tu stačil osobitý zreteľ, že ona nesúhlasí. Ja som tu sedel 
ako občiansky aktivista a som len kukal. A to boli presne tie veci , ktoré ma namotivovali ísť 
za poslanca. Aby sme sa tu všetci mali lepšie, aj naše deti a žili tu spravodlivo. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – asi kolega poslanec Murín nepočúva. TV Levoča nemá 
povinnosť, ani nemá žiadny zmluvný záväzok so zverejňovaním celých MZ. To robí pán 
Koršňák, obráťte sa naňho. Ty sám si mal návrh, pred rokom, aby TV Levoča točila celé 
záznamy. Ty si to nepamätáš? Či si na to zabudol? Ja túto povinnosť nemám.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale Ty čo mi tu hovoríš? Ja si to dobre pamätám. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – ja nemám takú povinnosť. Už si to dnes počul. Povedal si, že 
si to pamätáš. Prečo to znova opakuješ? Ja takú povinnosť nemám v TV Levoča. Rozumieš? 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale ja sa Ťa pýtam, od kedy sme začali sedieť, pri každom MZ je 
plnohodnotný záznam. Prečo to tam nie je? 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – nie nie. 
 
Andrej Koršňák – to ja som dával. Môže to byť technická chyba pozriem sa na to. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dotiahni to prosím Andrej. A ešte potom pán primátor, tú zápisnicu 
z komisie, kde boli zverejnené platy primátorov.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na http://www.transparentnasamosprava.sk/ 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dobre, ale bolo to tam chronologicky. Milan Majerský, Ty, tak pekne 
pomaličky to išlo hore.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ja len k tej zložke nezmyslov dvoma poznámkami. Keby si bol hodný 
toho titulu, ktorý nosíš pred menom, by si vedel, že osobitný zreteľ je výlučnou kompetenciou 
MZ. Žiadny právnici, nikto nemá právomoc preskúmavať osobitný zreteľ. Dokonca ani súd. 
Bolo by dobre, keby si tieto veci rozlišoval. A hodnotil to tak. Čo sa týka futbal Tatra Arény. 
My tam právne služby poskytujeme nie na základe toho, že nás tam Jožko dal, ale na základe 
toho, že sme boli oslovení PSK. Schválilo nás PSK. Schválilo nás mesto Prešov. My 
poskytujeme služby verejným subjektom. Každá jedna zmluva, každá jedna faktúra je 
zverejnená. Ja sa teším z toho, lebo to nie je jediný subjekt, teším sa že nás oslovujú. Ja sa 
nemám za čo hanbiť. Milerád tieto služby budem poskytovať. Je to moja robota a ja sa tým 
živím. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – z mestských peňazí, z verejných peňazí.  
 
JUDr. Pavol Papcun – to sú také isté služby, vieš. 
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JUDr. Ľubomír Murín – si im to mohol bezplatne tieto služby poskytovať. Ale peniažky idú. 
Na stavenisku hrajú. Tieto deti nemajú kde kopnúť do lopty. 
 
JUDr. Pavol Papcun – futbal Tatra Arena to robí, aby situáciu vyriešila. Ona túto situáciu 
nespôsobila. Táto spoločnosť je tam na to, aby ten štadión stavala. Nemáš ani šajnu o čom 
hovoríš. Len to populisticky podávaš, lebo ešte si si dnes do niekoho nekopol. Škoda na to 
vôbec reagovať. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – nesedia mi čísla. Niekto zamenil 700 eurový pozemok za 830. 
A zaplatil 1800. Za tú časť, ktorá je rozdiel medzi tým pozemkom a tým pozemkom, ktorý 
získal. Určitú hodnotu ten pozemok musel mať. Niektorí, keď súhlasili s predajom, tak asi im 
to nevadilo. Ja neviem čo teraz tu porovnávaš takéto veci. Neriešim to, že vymenil pozemok. 
Hodnota toho pozemku, ktorý vymenil vtedy bola koľko v tom čase?  
 
JUDr. Ľubomír Murín – bola to orná pôda. 
  
Mgr. Jaroslav Kramarčík – ale pani Dzurňáková dostala stavebný pozemok?  
 
JUDr. Ľubomír Murín – trvalý trávnatý porast. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – no tak trvalý trávnatý porast nie je stavebný pozemok.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – máme tu teraz pána primátora, zástupcu stavebného úradu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán doktor. Skončíš rozprávanie, potom porozprávam ja. 
Pán Murín, nemôže diskutujúci reagovať faktickou poznámkou na vlastnú diskusiu. Pán 
Koršňák, ešte raz Vás poprosím, nastavte ten systém v rámci rokovacieho poriadku, lebo 
nemôže diskutujúci reagovať faktickou poznámkou na svoju vlastnú diskusiu. Potom tu 
sedíme 6 hodín. Mne je to jedno. Ale keď chcete zneužívať systém, že ho pán Koršňák ešte 
nenastavil, čo som ho už vyzýval pred 4 mesiacmi, tak to nerobte. Ako sorry.   
 
Mgr. Eva Chalupecká – je mi ľúto, že som do takého ovzdušia vošla. Ja som sa chcela vrátiť 
k poslaneckým peniazom. Zdalo sa mi, že je to taká ľahká vec, ale vidíme to veľmi rôzne. 
Všetci máme nejaké veci, ktoré podporujeme na základe vlastných priorít. Určite aj seniori 
potrebujú podporu, aj športovci potrebujú podporu. Keby ste sa mňa sypýtali poviem, že 
kultúra potrebuje podporu. Keď sa všetci rozdelíme, ani športovcov, ani dôchodcov tu asi 
nezachránime. Aj keď sa jedná o peniaze, to poslostvo je niekde inde. Mohli by sme svoje 
osobné priority dať bokom a dať jeden výstup za celé MZ. Lebo si myslím, že ten odkaz toho 
skutku by bol oveľa viac ľudský, než finančný. Ide o to, aby si ľudia uvedomovali, že sme 
v tom s nimi. Tie prezidentkyne úle včely nezachránia, ale ten odkaz sa šíri. Bola by som 
vďačná, keby ľudia z finančného oddelenia  pomohli dať nejaký výstup.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ja už len faktická poznámka na preddiskutujúcich.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán doktor, bolo Vám povedané, dajte to na súd.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – veď je to košér.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tak potom čo.  
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UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta 

Hl. za  14  proti  0 zdr   0 nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie, že poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Andrea Kolečanyiová 
sa s účinnosťou od 13. 05. 2020 vzdala funkcie predsedu komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, ako zástupca politickej strany OKS. 
T: 01.06.2020        Z: Ing. Lisoňová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta 

Hl. za  3  proti  0 zdr   7 nehl. 0= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ volí 
s účinnosťou od 1.6.2020 za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta poslanca JUDr. Pavla Papcuna (KDH, OKS, SPOLU, NOVA). 
T: 01. 06. 2020        Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 
 

11. Zmeny v majetkovej komisii  
 
JUDr. Ľubomír Murín – vzdávam sa môjho členstva v tejto komisii. A dávam poslanecký 
návrh do komisie majetkovej zvoliť MUDr. Dzurňákovú, keby do budúcna mala pohnútku 
meniť nejaké pozemky. Alebo za euro, nejaké zámeny. Už tu padlo, že budova škôlky je na 
predaj. Tam bude mať možnosť svoje bývalé kolegyne, ktoré už dourážala, možno si ruky 
podajú. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – súkromná rehabilitácia tam určite bude. S pekárňou 
v prednom trakte.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – prioritne sa hlasuje o poslaneckom návrhu.  
 
JUDr. Pavol Papcun – potom tam dáme niekoho normálneho. 
 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Zmeny v majetkovej komisii 

Hl. za  11 proti 1   zdr  3 nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie vzdanie sa poslanca MZ JUDr. Murína členstva v majetkovej komisii. 
T: ihneď                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
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12. Zmeny v Mestskej rade  
 
JUDr. Ľubomír Murín – tu už iba veľmi stručne pán primátor. Toto bol jediný orgán, do 
ktorého som sa nanominoval. Do komisie na ochranu verejného záujmu si ma chcel Ty pán 
primátor. Do majetkovej komisie, Ty si Pali nebol ešte ani zvolený. Ako navrhovaný 
predseda, Ty si mi Pali volal, že ma chceš v majetkovej komisii. 
 
JUDr. Pavol Papcun – áno. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – nedôvera tu je. Keď som stratil dôveru aj Teba, aj 11 poslancov,  tak 
asi nie je dôvod tam zotrvávať.  
 
JUDr. Pavol Papcun – s majetkovou komisiou nemám problém. Tam si pracoval normálne. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – no, tam si si delegoval právomoci otvárať obálky. Áno, Ty si si dal 
ten návrh.  
 
JUDr. Pavol Papcun – neschválilo nám ho MZ? 
 
JUDr. Ľubomír Murín – je to schválené. Ale Tvoj návrh to bol. Že už tu nebudeme otvárať 
obálky, je napätá situácia na MZ. Ale potom, tichučko na majetkovej komisii. Tak kuloárne. 
Potom pán primátor bola jediná Mestská rada, kde som sa nanominoval z toho dôvodu, že ešte 
bezprostredne po voľbách, ale tie Tvoje sľuby 12. 12. o 12:00 a podobné táraniny, to už si 
človek pomaly na to zvykol. Tam pôvodne mal ísť starý harcovník pán Miro Dunčko. Z toho 
dôvodu som sa tam nanominoval, lebo si sľúbil, že na najbližšom pracovnom MZ tam bude 
doplnený. Samozrejme si sľub nesplnil. Som myslel, že trošku budeš lojálnejší voči svojmu 
bývalému kolegovi. Ja som predpokladal, že asi by si to tak do stratena urobil.  
 
Mgr. Eva Chalupecká – tento záznam nebudete chcieť vidieť. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – nie, ja to nepozerám ináč. Minule som chcel vidieť, čo sa stalo po 
tom, keď som odišiel, ale nedopátral som sa k tomu. Čiže z toho dôvodu je tu poslanecký 
návrh pána Mira Dunčka do Mestskej rady. A v druhom rade vzdanie sa môjho členstva 
v Mestskej rade. 
 
JUDr. Pavol Papcun – potrebujem uviesť veci na pravú mieru. To, že by sa otvárali OVS 
v majetkovej komisii, bol návrh majetkového oddelenia. Ja osobne s tým nemám problém. 
Bolo to práve preto, lebo je to nepraktické a dlhé a na MZ sa to nedá robiť. V konečnom 
dôsledku tá majetková komisia má len odporúčací charakter. Všetko sa to potom schvaľuje na 
MZ. Čiže je to totálne transparentné. A tým, že sa vzdávaš toho členstva v majetkovej 
komisii, práve pre to, že je tam tá nedôvera, si tam mal ostať, a nemal si utekať z každého 
jedného orgánu. Potom by si nemusel zbytočne obviňovať kolegov, urážať kolegov, lebo 
mohol si v tých orgánoch ostať a tento proces kontrolovať. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – čo sa týka týchto súťaží, som sa toho Pali pár krát zúčastnil. 
Poukazoval som ako aktivista na netransparentnosť. Zábezpeky deň vopred. Obálky do určitej 
hodiny. Tam je taký priestor na manilpuláciu. Vieš ako prebiehajú moderné? Elektronické 
aukcie.  
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JUDr. Pavol Papcun –  ja budem len rád. Veď práve sme sa bavili o tom, že bude elektronická 
aukcia na pozemky. Budem rád, ak sa to ešte vylepší. Ale Ty utekáš, dávaš ruky preč.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale tu sa len rozpráva, rozpráva, ako pán doktor Cvoliga.  
 
JUDr. Pavol Papcun –  ostaň v majetkovej komisii a kontroluj to. Zbavuješ sa zodpovednosti. 
Dávaš ruky preč, utekáš.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – predaj G. Hermana za jedno euro? Netransparentné výmeny? ja sa 
pod to nepodpíšem.  
 
JUDr. Pavol Papcun –  nemusíš sa pod to podpísať. Môžeš ostať v komisii a povedať, že 
s tým nesúhlasíš. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – vždy keď hlasujem, som v menšine. Aj pán doktor mi povedal. Ľubo 
Ty si sám. Okrem toho si pán primátor bezprostredne po voľbách povedal, Ľubo, Teba tam 
nechcú.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď sa nemôžeš vykecať, skús sa vykecať doma. 
 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Zmeny v Mestskej rade 

Hl. za  13 proti 0   zdr  2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ berie na 
vedomie vzdanie sa poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína členstva v Mestskej rade.  
T: ihneď                                                                    Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka                                                                        
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zmeny v Mestskej rade 

Hl. za  14 proti 0   zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ volí za člena 
Mestskej rady poslanca Miroslava Dunčka.  
T: 15.6.2020                                                                   Z: Ing. Lisoňová 

Mgr. Kučka 
 

13. Interpelácie  
 
Ján Lorko – na Sídlisku západ pri autobusovej zastávke pri predajni Milk Agro je tak 
poškodená vozovka, tvoria sa mláky. Okoloidúce vozidlá striekajú vodu na čakajúcich na 
zastávke. Prosím TSML riešiť. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – MHD nepremáva vraj po 16 tej hodine. Prosím info, ako bude 
mesto riešiť tento výpadok. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – od 1.6. sa zmení znova harmonogram MHD. Úplne naspäť 
nie, ale zmení sa to. 
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PaedDr. Ľubomír Repaský – áno vysvetľoval som to. 
 
Anna Kravecová – pedagogický pracovníci čakajú na odpoveď na sťažnosť, ktorú podali 
minulého roku. Od januára nemajú žiadnu odpoveď.  Už traja členovia mali tam zasadať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – čakajú pedagogickí zamestnanci na ZŠ Francisciho na 
odpoveď z komisie na prešetrenie ich sťažnosti. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – my ako komisia sme zasadali. Na požiadanie Úradu vlády pán 
primátor menoval komisiu. Riešili sme to. Bolo to nejako termínovo viazané. Dátum sa 
vplyvom korona krízy predĺžil. Ja nemôžem teraz k tomu nič povedať, kým sa k tomu 
nevyjadrí Úrad vlády. Predbiehal by som veci. Nie som Nostradamus. Išlo tam o 4 formálne 
legislatívne porušenia, ktoré nemajú veľký dopad na to, aby sme to mali nejako komplikovane 
riešiť. Počkáme a vyjadrenie. Išlo o 4 výtky, kde šlo o nápravu formálnu. Procesné chyby. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – osobne som presvedčený, že pani HK v dobrej snahe pomôcť tomu 
prípadu, využívala všetky svoje právomoci. Došlo to do takéhoto stavu. Skôr si myslím, že sa 
to nafukuje a rozpitváva. Úrad vlády len žiadal vyjadrenie, či sa náprava sa urobila a čakáme 
na vyjadrenie. 
 
Anna Kravecová – nemáme nič na papieri. Korona bola teraz a nie v januári minulého roka.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – len my sme odosielali list Úradu vlády teraz v marci. 
Medzitým prebehli voľby, vedúci úradu vláady sa vymenil, kopec úradníkov sa tam 
vymenilo.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – my sme urobili to, čo požiadal zo zákona Úrad vlády. Pán 
primátor menoval komisiu. Prešetrili sme to. Nebolo to vážne porušenie. Upovedomili sme aj 
pani HK. Odoslali sme na Úrad vlády  a čakáme na vyjadrenie. 
 
Ing. Robert Novotný – ja som chcel povedať jednu negatívnu skúsenosť. V čase koronavírusu 
ľudia chodia viac do prírody. Chcel by som vyzvať aj komisiu, ktorá tvorí koncepciu LML, 
aby ste prevereili arogantné správanie zamestnanca LML. Vrhá to zlý tieň na celé mesto. 
Dosť nevyberavým spôsobom kričal. Už pred rokom som riaditeľa LML upozorňoval na jeho 
správanie, aby to nepraktikoval. Ale nedošlo k náprave. A nedával mu k dispozícii 
poľovnícku chatu. Na ktorej tam víkenduje, trávi tam celý čas a breše tam po ľuďoch 
a nevyberaným spôsobom arogantne sa správa. Asi nebol vyvolený. Lebo prechádzal v tom 
čase tam aj Tvoj bývalý zástupca, tomu iba zasalutoval, lebo tam bol županov brať na bicykli, 
tomu takisto nič. Ale rodinka s malým deckom a učiteľka si to odniesli. Už som to raz 
spomínal pánovi riaditeľovi LML, nezriešila sa náprava. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – tlmočím požiadavky seniorov v Levoči. V čase korona krízy 
nepremávalo toľko autobusov. Privítali by lavičku na odpočinok niekde pri zastávke pod 
Obzorom. Druhá vec, ľudia žijúci na Ružovej ulici. Pri odbočke s Vetrovou ulicou. Zle 
znášajú množstvo áut. Parkovanie. Plus nákladné autá, ktoré vozia tovar. Nepriaznivé vibrácie 
sa prejavujú praskaním múrov.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ak sa nepristúpi k záchytnému parkovisku a začne sa 
opravovať župný dom, tak sa to ešte zhorší. 
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JUDr. Ľubomír Murín – je tu kopec nových poslancov, ale taká šikana, aká tu je, tu ešte 
nebola. Hovorím teraz o TSML. Dodávku som mal naloženú. Nerezové veci, papier, ďalšie 
veci. Prídem tam, dosť ľutujem tých zamestnancov, robia tam za minimálnu mzdu 400 euro. 
Prídem tam, oni to nezoberú. Lebo tá kysiareň má v sebe lexan, že to je problém, to by museli 
rozobrať. Ok, odnesiem ju do zberných surovín. Drevo zobrali. Papier tiež. Za papier som 
nedostal nič. V SNV za papier dostanete toaletný papier, utierky. Platňa polystyrénu tam bola. 
Kázal mi ten dotyčný, odvážili ju, že váži 10 kg. Jedna tabuľa polystyrénu. Ja sa ich pýtam, to 
máte ciachovanú, verifikovanú váhu? Potom už, len tu hoďte ten polystyrén. Predo mnou stáli 
ďalšie tri autá s vozíkmi, čo im nezobrali odpad. Potom to vznikajú čierne skládky ako Jano 
hovorí. Potom prídu o dva roky kandidáti na primátora a začnú upratovať tie čierne skládky 
a robiť si na tom kampaň. Ale veď na tom môžu zarábať tie TSML, nie, že mi to nezoberú. 
No a potom sobota. Pár áut čakalo pred dvorom, ako na teplé rožky. A Zberný dvor 
zatvorený. 
 
Radoslav Kellner – podelím sa tiež negatívnu skúsenosť s TSML. Naše deti boli vyhodené zo 
štadióna pracovníkom TSML. Neboli obuté v korčuliach. Išlo o to, aby nezničili trávu. 
Nevošli sa za bránkový prietor, kvôli rozostupom 7 m rozostup medzi deťmi. Asi 4 boli pred 
bránkou. Ale pracovníci ich vyhodili, že hokejisti nemajú zmluvu s futbalovým klubom. 
Potom, na čo vlastne sú TSML. To sa všetko zakáže? Potom im škrtneme ešte väčšiu časť 
príspevku. Potom ich zlúčme. Nič zlé nerobili. 6- 10 ročné deti, čo tam urobia? Najbližšia 
súťaž sa bude kedy robiť. V auguste?  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – asi preto, že nemali korčule hokejisti. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – za tú nerezovú kysiareň som v zberných surovinách dostal 20 euro. 
A ešte Rado bol tam Tvoj strýko Fero a mi vynadal, že nerez sa tam nenosí a zobral si tú 
kysiareň domov. 
 
Mgr. Eva Chalupecká – na záver už len prosba. Porozmýšľajme ešte raz o tých peniazoch. 
 

14. Záver  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom za účasť a ukončil 17. zasadnutie MZ. 
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Interpelácie poslancov MZ 
 
 

1.Interpelácia poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína:  
- zefektívniť výber komunálneho odpadu dovážaného občanmi mesta svojpomocne priamo na 
zberný dvor.  
- opätovne doplniť otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť aj v sobotu.  
Odôvodnenie: narastajúci počet čiernych skládok. 
T: 22.6.2020         Z: Mgr. Minďaš 
 
2.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: pedagogickí pracovníci čakajú na odpoveď 
po rokovaní sťažnosti ZŠ Francisciho. 
T: 22.6.2020         Z: PaedDr. Choborová 

 
3.Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča:  
- požiadavka seniorov spod Strelnice pod Obzorom pri autobusovej zastávke 
urobiť/nainštalovať lavičky. 
T: 22.6.2020        Z: Mgr. Minďaš 
         Mgr. Kamenický 
         Ing. Petrášová 
 
4.Interpelácia poslanca MZ Vladimíra Adamkoviča: - obyvatelia Ružovej ulice sa sťažujú na 
rýchle jazdenie osobných áut a vibrácie po ťažkých nákladných autách, ktoré im spôsobujú 
praskanie múrov.  
T: 22.6.2020        Z: Mgr. Petruška 
 
5.Interpelácia poslanca MZ Ing. Robert Novotného:  
- vyzývam členov DR LML s. r. o., členov komisie na tvorbu koncepciu využívania lesov, 
aby uplatnili svoje právomoci a preverili arogantné správanie zamestnanca LML voči 
návštevníkom našich lesov. 
T: 22.6.2020        Z: Ing. Tancár 
         Mgr. Babicová 
         Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 

 
 
 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
       prednosta MsÚ 

 


